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วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) – เซ็นต์ปีเตอรส์เบิร์ก  
07.00 น. คณะพบกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ชั้น 4 

ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ บรษิัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนชั่นนอล ทราเวล หรือส้ันๆ ว่า  
HIT รอต้อนรบัและคอยอํานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง 

กระเป๋าเล็กถอืติดตัวขึ้นเครื่องบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด เชน่ มีดพับ กรรไกรตัดเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เปน็ต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่้ามน าตดิ

ตัวขึ้นเครื่องบิน 
 วัตถุที่เปน็ลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็นต้น จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง 

โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถงุใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  [ICAO] 

  หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษจีากสนามบิน จะถูกปดิผนึกถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เที่ยวบินจึงสามารถน าขึ้นเครื่องได้  
 และห้ามมีร่องรอยการเปดิปากถุงโดยเด็ดขาด 

10.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศรัสเซีย (Russia) โดยเที่ยวบินที่ TG 974 (ใชเ้วลาเดินทาง 9 ช่ัวโมง 45 นาท)ี 
16.15 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว “Domodedovo International Airport” กรุงมอสโคว์ (Moscow) ประเทศ

รัสเซีย (Russia) รอเปลี่ยนเทีย่วบิน  ออกเดินทางต่อสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก (St Petersburg) ประเทศรัสเซีย 
(Russia) โดยเที่ยวบินภายในประเทศ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ช่ัวโมง 30 นาที) หลังผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว รถโค้ชนําคณะเดินทางเขา้
สู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ (St Petersburg) จัดเป็นเมืองท่าที่สําคัญของ รัสเซีย (Russia) เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความเจริญ
อันเก่าแก่รวมไปถึงการวางนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจที่มีบทบาทสําคัญในทางประวัตศิาสตร์ มีเนื้อที่ใหญ่โตกว้างขวางถึง 606 
ตารางกิโลเมตร แวดล้อมประกอบไปด้วยเกาะถึง 44 เกาะ เชื่อมต่อด้วยแม่น้ําลําคลองอีก 86 สาย ตั้งอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือ
ของรัสเซีย (Russia) อยูป่าก แม่น้ําเนวา “Neva River” รมิอ่าวฟินแลนด ์“Gulf of Finland” ในคาบ ทะเลบอลติก 
“Baltic Sea” สมยัที่เคยเรืองอํานาจถูกขนานนามว่า “หน้าต่างของยุโรป” เปน็เมืองหนึ่งที่มคีวามสวยงาม มีความเจริญรุ่งเรือง
ทางวัฒนธรรม และเปน็ศนูย์กลางทางตรรกศาสตร์ มีความงดงามและสมบูรณ์แบบที่มากที่สุดทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
และผังเมือง ม ีเสาหินแกรนติอเลก็ซานเดอร์ “The Alexander Column” อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช “Statue of 

Peter The Great” บ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ของชาวรัสเซียตั้งอยู่ใจกลางเมือง จนเป็นที่ประทบัใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเมือ่
เดิน ทางเข้ามาท่องเที่ยว ณ ประเทศรัสเซีย (Russia) อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเดินทางไกล  

พักค้าง ณ Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

07.00 น.          อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เช้าวันแรกใน นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St Petersburg) ด้วยการออกเดินทางสู่ ซาร์สกาเยเซโล “Tsarskoe Selo” 
พระราชวังที่งดงามล้อมรอบไปดว้ยสวนขนาดใหญ่ อาคารที่งดงามที่สุดและเป็นจุดเด่นได้แก่ พระราชวังแคทเธอรีน  
“Catherine’s Palace” ทีส่วยงามแห่งหนึ่งใน รัสเซีย  (Russia) สะดุดตาด้วยห้องต่างๆ นับร้อยทีต่กแต่งไว้อย่างงดงามใน
สไตล์ฝรั่งเศส อาคารความยาวกว่า 300 เมตร แบบดั้งเดิมของพระราชวังถูกออกแบบโดยสถาปนิกอิตาเลียน ดังนัน้ การออกแบบจะ
เน้นในเรื่องความสง่างาม อ่อนช้อย และหรูหรา ภายนอกจะเลือกใช้เฉพาะสีฟ้าสดใส ตัดสีขาว เน้นงานปูนปั้นประดบัเสาและหัวเสา
ด้วยสีทอง แต่พระนางแคทเธอรนีมหาราชต้องการเหน็ความแตกต่าง สําหรับการตกแต่งภายใน จึงทรงมอบหมายให้สถาปนิกคน
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โปรด ชาร์ล คาเมรอน เป็นคนแกแ้บบดัง้เดิมของ ฟรานเชสโก ราสเทรลล่ี บางส่วน พระราชวังแห่งนี้จึงเปน็เครื่องรบัประกนัผลงาน
ของเขาได้เป็นอย่างดี  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารกลางวัน นําท่านผ่านชม วิหารเซ็นต์ไอแซค “St Isaac’Catheral” เป็นวิหารที่มคีวามยิ่งใหญ่ล้ําค่าด้วยยอดโดมที่ทาํ
ด้วยทองคําบริสุทธิ์น้ําหนักถึง 100 กิโลกรัมอย่างงดงาม และยังเปน็โดมที่สูงเป็นอนัดบัสามของโลกอีกด้วย ซ่ึงตั้งสงูเดน่เป็นสง่าอยู่ ณ 
ใจกลางเมือง ผลงานของสถาปนกิชาวฝรั่งเศส ใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างนานถึง 40 ปี โดยใช้แรงงานกว่า 400,000 คน ภายในวิหาร
นั้นถูกประดับประดาไปด้วยภาพวาด ภาพไอคอน และโมเสกที่สวยงาม จากนั้นไปต่อกันที่  เกาะวาซิลเยฟกี้ “Vasilyevsky 

Island” เปน็เกาะเล็กๆที่มีชื่อเสียงของ นครเซนตป์ีเตอร์สเบิรก์ (St Petersburg) ประเทศรัสเซีย (Russia) สําหรับ  เกาะ
วาซิลเยฟกี้ “Vasilyevsky Island” ถือว่าเป็นสถานที่ตั้งขององค์กรสําคัญๆหลายๆแห่ง ไม่ว่าจะเปน็ทีต่ั้งของ สถาบนัวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ “Academy of Sciences” สถาบนัทางศิลปะ “Academy of Arts” มหาวิทยาลัยพุชกิ้นเฮ้าส์ “Pushkin 

House” หรือสถาบันทางอกัษรศาสตร์ “The Institute of Russian Literature” พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา  
“Zoological Museum” อาคารตลาดหลักทรพัย์ “Stock Exchange” ซ่ึงแต่ละแห่งล้วนมีความโดดเด่นไม่แพ้กัน  และที่
ดูสะดุดตาเป็นพิเศษ ก็คงเป็น เสาหินสีแดงคูข่นาดใหญ่ “ The Rostal Column” ที่ตั้งตระหงา่นอยู่ริมท่าเรือของเกาะ โดยเรามี
จุดหมายอยูท่ี่  ป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล “Peter and Paul Fortress” ส่ิงก่อสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  
(St Petersburg) ในอดีตได้เคยใช้เปน็ทีคุ่มขังนักโทษในสมัยพระเจ้าซาร์สร้างในปี ค.ศ 1703 เป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือ
สวีเดน(Sweden) ด้วย ศิลปะแบบบารอกเพื่อใช้เปน็ป้อมปราการในการป้องกันข้าศึกรุกราน ลักษณะเปน็รูปทรงหกเหลี่ยม กําแพง
เป็นหินก่ออิฐ ส่วน วิหารปีเตอร ์แอนด ์พอล “Cathedral SS Peter and Paul” เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ 1712 ด้วยการ ตั้งช่ือ
วิหารแห่งนีเ้พื่อเปน็เกียรติ์แด่ นักบุญปเีตอร์ และนักบุญพอล เพื่อเป็นการเผยแพรศ่าสนา ความสูงของยอดแหลมคือ 122.5 เมตร ใน
อดีตเปน็สิ่ง ก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองและห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ภายในทําการตกแต่งด้วยศิลปะบารอกซ่ึงนับว่าแตกต่าง กับ
โบสถ์คริสต์ออร์โทดอกซ์ทั่วไป ซ่ึงวิหารแห่งนี้เป็นที่เกบ็พระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มต้นจากพระเจ้าปเีตอร์มหาราชเป็นองคแ์รก  
บริเวณโดยรอบมี โรงงานผลิตเหรียญ “The Mint” และ ที่ขังคุกนักโทษทางการเมอืง “Trubetskoy Bastion” นักโทษคน
แรกคือ เจ้าชายอเล็กซิสพระโอรสของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เนื่องจากมีความคิดเหน็ขัดแย้งกับพระองค์มาโดยตลอดและ เจ้าชายก็ถูก
ฆาตรกรรมในคุกนี้ด้วย จากนัน้ชม  เรือรบหลวงออโรร่า “Cruise Aurora” เรือรบโบราณที่พา่ยแพ้กลับมาในช่วงสงคราม
ระหว่างรัสเซีย (Russia) กับ ญี่ปุ่น (Russia) เมื่อปี ค.ศ. 1904 – 1905 เป็นอีกสถานที่หนึ่งทีบ่อกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของ 
รัสเซีย (Russia) ได้เป็นอย่างดี  

19.00 น. อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
พักค้าง ณ Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

07.00 น.        อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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เช้านี้ ขอนําทุกท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน เปโตรควาเรสต์  “Peterhof Palace” พระราชวังที่สวยงามไม่เหมือนใคร และ
เป็นที่หนึ่งของความใหญ่โตที่สุดในรัสเซีย  (Russia) ซ่ึงแสดงให้เห็น ถึงการสืบทอดประเพณีแห่งสากล รวมทั้งความสําเร็จ 
ความกล้าหาญและความเก่งกาจ ด้วยตัวอย่างของกลุ่ม สถาปัตยกรรม ประติมากรรมและกลุ่มวิศวกรรมที่สอดสานความงามของ
ศิลปะเข้ากับภูมิประเทศที่สวยงาม ที่ตั้งอยู่ทางริมฝั่ง ทะเลบอลติก “Baltic Sea” จึงทําให้พระราชวังแห่งนี้จัดว่าเป็นรปูแบบและ
เป็นตัวอย่างที่ดทีี่สุดของการออกแบบพระราชวังและสวนที่สมบูรณ์แบบที่สุดและนับเป็นหนึง่ในบรรดาสุด  ยอดที่สุดของ
สถาปัตยกรรมของโลก ภายในเตม็ไปด้วยห้องหับ และ ท้องพระโรง “Throne Rooms” มากมาย ประดับด้วยจิตรกรรมอัน
ตระการตาไม่ว่าจะเปน็ ห้องบอลรูม “The State Rooms”  ห้องท้องพระโรง “Throne Rooms”  ข้าวของทุกช้ินที่จัดวาง
อยู่ในพระราชวังแห่งนี ้ชวนให้ตืน่ตาตื่นใจกับประติมากรรมอันวิจิตรบรรจงถูกตกแตง่ไว้อย่างงดงาม เมื่อเดินลงบันไดมาด้านหน้า
ทุกท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกบัประติมากรรมน้ําพุสุดอลังการด้วยทองเหลืองอร่ามพร้อมอุทยานพฤกษานานาพันธุ์ใหค้วามร่มรื่นได้
อย่างลงตัว  

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลังมื้ออาหาร นําคณะเดินทางเขา้ชม

ความยิ่งใหญข่อง พระราชวังฤดหูนาว 
“The Hermitage Palace”  
ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆมากกว่า 1,050 
ห้อง ณ สถานที่แห่งนีเ้คยใช้เปน็ที่รับรอง
การเสด็จเยือนของรัชกาลที ่5 ของไทย
ในการเจริญสัมพันธไมตรี ไทย และ
รัสเซีย  (Thailand & Russia)  
พร้อมทั้งทรงร่วมพระฉายกับพระเจ้าซาร์
นิโคลัส ที ่2 ของรัสเซีย  (Russia) 

อีกด้วย เดินเข้าห้องนั้นออกห้องนี้ จากหนาวกลายเป็นร้อน แต่ละห้องที่แวะเวียนเข้าไป ล้วนถูกตกแต่งไว้อย่างวิจิตรตระการตา 
ปัจจุบนัพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ “The Hermitage” ที่ เก็บรวบรวมส่ิงของล้ําค่าจากทั่วโลกกว่า  
3 ล้านชิ้น แต่ที่ดูแล้วอัศจรรย์ใจ คงเป็นห้องโถงใหญท่ี่มีลวดลายบนเพดานกับบนพื้นห้องเป็นลายเดียวกันรวมทั้ง ภาพเขียนของจิตร
กรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด,์ แวนโก และอีกมากมายให้ได้ช่ืนชมเป็นส่ิงที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึง
พระราชวังแห่งนี ้

18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
พักค้าง ณ Park Inn Pribaltiyskaya Hotel หรือเทียบเท่า 

   

วันท่ีสี่ของการเดินทาง (4) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – กรุงมอสโคว์  
05.30 น. อาหารเช้าแบบปิคนิค 
 นําท่านออกเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว์ (Moscow) โดยรถไฟด่วน “Sapsan Train” รถไฟความเร็วสูง โดยมีความเร็วสูงสุด

ประมาณ 250 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) ในการเดนิทางระหว่างกรงุมอสโคว์ (Moscow) และ นคร
เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก (St Petersburg) เมื่อเดนิทางถึง กรุงมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงและเมืองศนูย์กลางของ ประเทศ
รัสเซีย (Russia) ภายหลังจากการเปิดประเทศ นบัเป็นเมืองหลวงที่เจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วที่สดุอีกเมืองหนึ่งของโลก จากการจดั
อันดับเมื่อไม่นานมานี้  
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12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 หลังอาหาร นําท่านเริ่มชม กรุงมอสโคว์ (Moscow) กันที่ ยอดเขาสแปโรว์ “Sparrow Hill” จุดสูงสุดของ กรุงมอสโคว์ 

(Moscow) เป็นเนินเขาขนาดใหญ่ไม่สูงมากเปน็สถานที่ยอดนยิม สําหรับการชมวิวทิวทัศน์อันว้างไกลสวยงามของ กรุงมอสโคว์ 
(Moscow) อย่างสุดลูกหูลูกตา ใกล้ๆ กันนั้น ท่านจะสังเกตเหน็อาคารสูงยอดแหลมในแบบของสตาลิน ซ่ึงมีอยู่ 7 อาคารด้วยกัน 
เรียกว่า  The Seven Stalinist-Gothic อาคารที่สูงที่สุดในบรรดาอาคารทั้ง 7 ก็คือ อาคารด้านตรงข้ามลานชมวิว นั้นคือ 

 อาคารของ มหาวิทยาลัยมอสโคว ์“Moscow University”  สร้างในสมัยสตาลิน สร้างเสร็จใน พ.ศ. 2496 สูงถึง 36 ช้ัน บรรดา
ผู้นํา รัสเซีย (Russia) และผู้มีช่ือเสียง ล้วนแล้วแต่เป็นศษิย์เก่าของมหาวิทยาลัยแหง่นี้ นําท่านสัมผัสบรรยากาศแบบชาวมอสโคว์ 
ด้วยการนั่งรถไฟใต้ดิน เพื่อไปชม สถานีรถไฟใต้ดิน “Metro Station” ใน กรุงมอสโคว์ (Moscow) เริ่มก่อสร้างใน พ.ศ.  
2474 ตามโครงการพัฒนาประเทศของโจเซฟ สตาลิน ใช้กําลังทหารประชาชนราว 13,000 คน และไม่มีประเทศใดในโลกที่จะสร้าง 
สถานีรถไฟใต้ดนิ “Metro Station” ได้งดงามประณีตเท่าใน กรงุมอสโคว์  (Moscow) สาเหตุเพราะพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ 
โซเวียต (Soviet) ต้องการแสดงความยิ่งใหญ่ โฆษณาชวนเช่ือให้ประชาชนชื่นชอบในพรรค ยกย่องผู้นําพรรค และวีรบุรษุ
สงครามต้องการบอกเล่า เรื่องราวการปฏิวัติ การต่อสู้ และชีวิตความเป็นอยูป่ระจําวันของชาวโซเวียต ให้เกิดความรักชาติ และ
ภาคภูมิใจในชาต ิ

 
 ให้อิสระท่านเพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือส้ินค้าหลากหลายชนิด เปน็การส่งท้ายที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ “Izmailovsky Market” 

ตลาดขายสินค้าพ้ืนเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามา
ทรอชก้า (แม่ลูกดก)  ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรปูแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย 

18.30 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
พักค้างคืน ณ  Best Western Plus Moscow Vega Hotel หรือเทียบเท่า 

   

วันท่ีห้าของการเดินทาง (5)  กรุงมอสโคว์  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  เช้านี้ นําท่านนั่งรถชมเมืองไปเรือ่ยๆ จะเห็น วิหารคริสต์ เดอะ ชาวอย “Cathedral of Christ the Savior” วิหารโดมทอง

ที่ใหญท่ี่สุดใน กรุงมอสโคว์ (Moscow) มีความหมายว่า วิหารแห่งพระเยซูคริสต์ ผู้ไถ่บาป สร้างในปี พ.ศ. 2382 เสร็จใน พ.ศ. 
2426 ใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 44 ปี เปน็ผลงานที่มีชื่อเสียงออกแบบโดย Konstantin Thon โดย วิหารคริสต์ เดอะ ชาวอย 
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   “Cathedral of Christ The Savior” 
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกบั แม่น้ํามอสโคว์ “Moscow 

River” วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัย
ชนะในสงครามนาโปเลียน เมื่อป ี1812 โดยพระเจ้า
ซาร์อเล็กซานที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เมื่อ
ท่านเข้าไปด้านในก็จะพบกับความงดงามอลังการของ
การประดับตกแต่งกระจกสีภายใน รวมไปถึง
ภาพเขียนของพระเยซู และนักบญุต่างๆ ที่วาดขึน้อย่าง
วิจิตร และเปน็สถานที่สําคัญของนิกายรัสเซียน โดย
จุดหมายของเราอยู่ที่ พระราชวังเครมลิน 

“Kremlin Palace” สัญลักษณ์แห่งอดตีอันยิ่งใหญ ่ศูนย์กลางแห่งประวัติศาสตร์ นําท่านเข้าสู่บริเวณ พระราชวังเครมลิน 

“Kremlin Palace” หลังจากเดินผ่านสะพานดาวเข้ามาจุดแรกคือ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์“The Tsar’s Cannon” ที่ตั้ง
ตระหง่านอยูด่้านหน้า เดินมาไดสั้กพักก็มาถึงบริเวณที่เรียกกันว่า จัตุรัสวิหาร “Cathedral Square” เป็นบรเิวณที่มีวิหาร
รวมกันหลายแห่ง อาทิ วิหารอันนันซิเอชั่น “Annunciation Cathedral” ตรงข้ามกับวิหารนี้ก็จะเป็น วิหารอัสสัมชัญ 
“Assumption Cathedral” วิหารที่ถือว่ามีความสําคัญทีสุ่ดในพระราชวังเครมลิน “Kremlin Palace” เพราะเป็น
สถานที่ประกอบพิธีสําคัญต่างๆ ของราชวงศ์รัสเซีย   

12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารกลางวัน  นําท่านเข้าสู่บริเวณ จัตุรัสแดง “Red Square” หัวใจของ กรุงมอสโคว์ (Moscow) และของประเทศ เคย
ใชเ้ป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของ สหภาพโซเวียต (Soviet) ถือเป็นเหตุการณ์สําคัญทีเ่กิดขึน้ที่นี่ พูดถึง จัตุรัสแดง “Red 

Square” ด้วยสถาปัตยกรรมรอบๆ จัตุรัสแดง “Red Square” ด้วยอาคารรอบๆ เปน็สีแดง จงึถูกเรียกว่า จัตุรัสแดง “Red 

Square” สีแดงในที่นี้ชาวรัสเซียหมายถึงส่ิงสวยงาม แต่ปัจจบุนัได้กลายเป็นสถานทีท่่องเที่ยวของคนจากทั่วทุกมุมโลก และยังใช้
ในการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสต่างไม่ว่าจะเปน็ วันขึ้นปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย บริเวณ
โดยรอบ จัตุรัสแดง “Red Square” ยังมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อาทิ พระราชวังเครมลนิ “Kremlin Palace” 
ห้างสรรพสินค้ากมุ “Gum” หา้งเก่าแห่งของ ประเทศรัสเซีย  (Russia) และ โบสถ์เซ็นตบ์าซลิ  “St. Basil Cathedral” 
สถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรพิสดารงดงามแปลกตา ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอีวานจอมโหดในศตวรรษที่ 16  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง
ชัยชนะของทหารรัสเซียในการยดึครอง แควน้คาซาน (Kazan) พิพิธภณัฑ์ประวัตศิาสตร์ “Historical Museum” อนุสรณ์
สถานเลนิน “Lenin Mausoleum” ซ่ึงเป็นบคุคลสําคัญของ ประเทศรัสเซีย  (Russia) อิสระท่านเดินชม จัตุรัสแดง “Red 

Square” ซ่ึงถือเป็นลานที่มีกิจกรรมและมีคนมาเที่ยวมากที่สุดของ กรุงมอสโคว์ (Moscow)   
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17.00 น. อาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 หลังอาหารนําท่านชมความน่ารัก กับการแสดงละครสัตว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส “Russian Circus” การแสดงอันน่าทึ่งของสัตว์ 
 แสนรู้ที่ได้รับการฝึกหัดมาเป็นอย่างดี  

*** ขอสงวนสิทธิ์ในกรณี ละครสตัวง์ดการแสดง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงินให้ท่านละ 1,000 บาท *** 
พักค้าง ณ Best Western Plus Moscow Vega Hotel หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) กรุงมอสโคว์ – เซอร์กาเยฟโปสาด – กรุงมอสโคว์ 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เช้านี้ นําท่านเดนิทางออกนอกเมอืงสักเล็กน้อย สู่ เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) (ระยะทาง 75 กิโลเมตรใช้เวลา

เดินทางประมาณ  1 ช่ัวโมง 30 นาที ) หรือ ทีค่นไทยรูจ้ักกันในชื่อ เมืองซากอร์ส (Zagorsk)  เมืองที่มีความโดดเดน่ทางด้าน
สถาปัตยกรรมทางศาสนา ซ่ึงมีมาตั้งแต่สมัย ศตวรรษที่ 15-18  ระหว่างทางสองข้างทาง ท่านจะพบกับวิวทิวทัศนข์องชาน กรุงมอส
โคว์ (Moscow)ซ่ึงก็สวยงามไม่น้อย มีต้นเบิร์ชปลูกเรียงเปน็แถว ซ่ึงต้นเบิร์ชนี้เป็นตน้ไม้ประจําชาติ รัสเซีย (Russia) อีกทั้งยัง
เป็นไมท้ี่นํามาทําเป็นของที่ระลึกต่างๆ ไม่ว่าจะเปน็ตลับไม้ ตุ๊กตาแม่ลูกดก ฯลฯ ต่างก็ใช้ไม้จากต้นเบิร์ชทําขึ้น อีกทั้งระหว่างทางก็ยงั
มองเหน็ดาช่า (Dacha) หรือบา้นพักตากอากาศตามชานเมืองของคนรัสเซียที่มีไว้พักผ่อน ไว้ปลกูผักทําสวนเล็กๆ น้อยๆ โดยใน
หน้าร้อนหรือในวันหยุดสุดสัปดาห์ คนรัสเซียใน กรุงมอสโคว์ (Moscow)ก็จะเดนิทางออกจากเมืองเพื่อมาใช้เวลาอยู่ที่ดาช่า 
(Dacha) ก่อนจะกลับไปอยู่อพาร์ทเมนทใ์นเมอืงตามเดิมในวันทํางานปกติ นําท่านชม เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด (Sergiev 

Posad) เมืองแหง่นี้เป็นเมอืงเลก็ๆ ที่เงียบสงบ มีร้านอาหารน่ารักน่านั่งหลายแห่งแถมยงัมีร้านขายหนังสือและของที่ระลึกในราคา
ย่อมเยาอีกต่างหาก สถานที่แรกคอื ชม ศาสนาสถานทรนิิตีข้องเซนต์เซอร์เจียส “Trinity Monastery of St. Sergius” ซ่ึง
เป็นหนึ่งในอารามออร์โธดอกซ์ทีส่วยที่สุดใน รัสเซีย (Russia) โดยอารามถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14  เพื่อเป็นเกียรติแด่ 
นักบุญเซนตเ์ซอร์เจียส ปัจจุบันอารามแห่งนี้ได้กลายเปน็ศูนยร์วมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดใน รัสเซีย (Russia) 

ปัจจุบนัเปน็ทีฝ่ังศพของบอริส โกดูนอฟ นําท่านเข้าชม ศาสนาสถานทรินิตี้ของเซนต์เซอร์เจียส “Trinity Monastery of  

 St. Sergius” ซ่ึงภายในมีส่ิงสําคัญภายในมากมาย  นําท่านเดินดูไปพร้อมๆ กัน เริ่มจากโบสถ์ที่สําคัญที่สุดในที่แห่งนี้ นัน่ก็คือ 
โบสถ์โฮลี ทรีนติี้ “Holy Trinity Monastery” ซ่ึงเป็นโบสถ์แห่งแรกของเมือง อีกทั้งยังเปน็ที่ฝังศพของนักบุญเซอร์เจียส  

 อีกด้วย แต่เดิมโบสถ์หลังนี้สร้างด้วยไม้ และหลังจากที่มีการรื้อและขุดพื้นเพื่อก่อสร้างเป็นโบสถ์ปนู ก็ได้ขุดไปพบกับศพของนักบญุ
เซอร์เจียส ซ่ึงไม่เน่าเปื่อยอยู่ข้างใต้นั้นด้วย  ออกมาจาก โบสถ์โฮลี ทรีนิตี้ “Holy Trinity Monastery” แล้ว นําท่านตรงมายัง 
โบสถ์อัสสัมชญั  “Cathedral of the Assumption” โบสถ์สําคัญอีกแห่งหนึ่งทีน่ี่ โบสถ์หลังนี้ชื่อเหมือนกับ โบสถ์
อัสสัมชัญ  “Cathedral of the Assumption” ใน พระราชวังเครมลิน “Kremlin Palace” แถมยังมีลักษณะ
คล้ายกันอีกคือเป็นอาคารสีขาว ช่องประตหูน้าต่างทําเปน็วงโคง้ มียอดโดมห้ายอด จะต่างก็ตรงที่โบสถ์อัสสัมชญั  “Cathedral 

of the Assumption” ใน พระราชวังเครมลนิ “Kremlin Palace” จะเปน็โดมสีทอง แต่ที่นีจ่ะเป็นโดมสีน้ําเงินมี
ลวดลายเป็นดาวสีทองดวงเล็ก มีโดมตรงกลางเท่านั้นที่เปน็สีทอง ภายในโบสถ์แห่งนี้มีโลงศพของนักบวชสําคัญๆ อยู่มากมาย มี
ภาพวาดไอคอน และโคมไฟระยา้สวยงามมากเช่นกัน  ออกมาด้านนอก โบสถ์อัสสมัชัญ  “Cathedral of the 

Assumption” แล้ว มองไปทางด้านหน้าก็จะเห็นอาคารสามช้ันสีแดงสวยงาม นั่นก็คือ สุสานของพระเจ้าซาร์และครอบครัว 
“Tsars’ Apartments” และใกล้ๆ กันนั้นก็จะเป็น บ่อน้ําศกัดิ์สิทธิ์  “Holy Spring” ซ่ึงมีตํานานว่าไว้ว่ามีชายตาบอด
ได้มาล้างหน้าที่ตาน้ําแห่งนี้แล้วทาํให้ตาทีบ่อดสามารถมองเหน็ไดอ้ีกครั้ง จึงมผีู้คนมากมายที่ต้องการได้น้ําจากที่นี่ไปดื่มกินเพื่อความ
เป็นมงคล ดังนั้นจึงมีการต่อน้ําจากตาน้ํานั้นขึ้นมาเป็นน้ําพุ จากนั้นไปดูสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในศาสนสถานแห่งนีบ้้าง นั่นก็คือ  
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 หอระฆัง “The Bell Tower” สีเขียวอ่อนสบายตาที่สร้างขึน้ในสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราช หอระฆัง “The Bell 

Tower” นี้ก็สร้างเลียนแบบ หอระฆัง “The Bell Tower” ที่พระราชวังเครมลิน “Kremlin Palace” อีกเช่นกัน และ
มีนาฬิกาติดอยู่บนยอดด้วย  ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน อิสระท่านเลือกซ้ือของฝากของที่ระลกึบริเวณด้านหน้าศาสนสถานก่อน 
เดินทางไปทานอาหารกลางวัน  เพราะของที่ระลึกที่นี่ราคาถูกกว่าในกรุงมอสโคว์ (Moscow) และต้องไม่พลาดที่จะซ้ือตุ๊กตามา
ทรอชก้า Matroshka หรือ ตุ๊กตาแม่ลกูดก ทีเ่ปน็ของที่ระลึกขึน้ชื่อของรัสเซีย (Russia)  ซ่ึงก็มีให้เลือกทัง้ตัวเล็กตัวใหญ่ ลูก
ดกมากดกน้อยต่างกันไป อีกทั้งยงัมีเครื่องประดับ ผ้าพันคอ ภาพวาด ภาพปักอีกมาก ดูเพลินซื้อเพลินกันเลยทเีดียว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางเข้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว  “Domodedovo 

International Airport” (ระยะทาง 118 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) กรุงมอสโคว์ (Moscow) 
18.25 น.  ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเที่ยวบนิที่  TG 975 (ใช้เวลาเดินทาง 9 ช่ัวโมง 5 นาที)  
 

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7)        กรุงเทพฯ 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok) พร้อมด้วยความประทบัใจมิรู้ลืม 
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หมายเหตุ 
 -  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งใหผู้้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 
  10วันและยินดีทีจ่ะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ 
-   โรงแรมที่พักตามบรษิัทจัดให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้าหากวันเข้าพักตรงกับงาน 

เทศกาลเทรดแฟรห์รือการประชุมต่างๆอันเป็นผลทีท่ําให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคํานึงถงึความเหมาะสมเป็นหลัก 
-  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีที่เกิดเหตจุําเป็นสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบินการนัดหยดุ 

งาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัตเิหตฯุลฯทัง้นีจ้ะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
-  บริษัทฯต้องขอกราบอภัยในการสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 2 ขวบและท่านที่ต้องใช้ Wheelchair เว้นแต่มีการตก

ลงกับพนักงานขาย 
-  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนืเงินค่าทัวร์ทัง้หมดหากท่านใช้หนังสือเดินทางข้าราชการแล้วถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกประเทศ 

ใดประเทศหนึ่ง 
-  ในกรณีที่ท่านที่จะต้องออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศโปรดแจ้งพนักงานขายเพื่อขอการันตีว่ากรุ๊ปออกเดินทางแนน่อนก่อนหากทา่นออก

ตั๋วโดยไม่ได้รับคํายืนยันจากพนักงานขายแล้วกรุ๊ปนั้นออกเดินทางไม่ได้บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
-  เนื่องจากการท่องเที่ยวนีเ้ปน็การชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทัตัวแทนในต่างประเทศท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคนืในกรณีที่ 

ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นทีท่างทัวรจ์ัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี 
-  บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คนืเงนิค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้วหากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเข้าเมือง 

อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯ 
-  รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกข้อก่อนทําการจองและวางมัดจําทัวรเ์พื่อใหท้่านได้เดินทางไปกับ HIT อย่างมีความสุข 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ ่พักห้องคู่       ท่านละ  76,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน   ท่านละ  75,000.- บาท 
เด็ก อายรุะหว่าง 2 – 12 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน     ท่านละ  72,000.- บาท 
หักตั๋วเครื่องบิน (ผู้ใหญ่)      ท่านละ  28,000.- บาท 
พักเดี่ยวเพ่ิม        ท่านละ  10,000.- บาท 
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อัตรานี้รวม 
 

1. ตั๋วเครื่องบินช้ันท่องเที่ยว สายการบินไทยอินเตอร์  เส้นทาง กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ   
** Tax – Insurance – Fuel Charge** ที่เรียกเก็บเพิม่โดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ่มจากวันดงักล่าว ทาง 
บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเปน็จรงิ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนธันวาคม 2561 

2. สายการบินภายในประเทศ เส้นทาง มอสโคว์ - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิรก์ 
3. รถไฟด่วนภายในประเทศเส้นทาง เซ็นต์ปีเตอร์สเบริ์ก - มอสโคว์ 
4. ภาษีสนามบินทุกแหง่ 
5. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน จํานวน 5 คืนพรอ้มอาหารเช้าแบบบฟุเฟต ์
6. รถบัสปรับอากาศสภาพดี  นําท่านเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตใหข้ับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
7. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบใุนรายการ 
8. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
9. อาหารปรับเมนูดีกว่าปกติ รวมเปน็อาหารกลางวนั 5 มื้อ และอาหารค่ํา 4 มื้อ   
10. หัวหน้าทัวร์ผู้มปีระสบการณ์นําเที่ยว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
11. ค่าประกันอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. - บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

50%) 
 

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก, ค่าอาหารท่ีสั่งมาทานในห้องพกั ฯลฯ 
3. ค่าเครื่องดื่มและอาหารท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กบัการบริการ  
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ ่ขึ้นสู่ห้องพกั 
6. อัตราผกผันน้ํามันและภาษีต่างๆ หากมีการปรบัขึน้จากสายการบนิ 
 

การยกเลิกการเดินทาง และ การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน    คืนเต็มจํานวน 
 ยกเลิกการเดินทาง 20 - 29 วันขึ้นไป  หักค่าใช้จ่าย ท่านละ 30,000.- บาท 
 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 - 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนคา่ใช้จ่ายทั้งหมด 

หากท่านประสงคจ์ะขอเปลี่ยนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดนิทางจริง 21 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ 30 วันก่อนการเดินทาง
ในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON  (เทศกาลปีใหม,่ ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม 
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ตั๋วเคร่ืองบิน  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วน

ต่างที่สายการบินเรียกเกบ็ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเปน็ผู้กําหนด ซ่ึงทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  
และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทัฯ ไดด้ําเนินการออกตัว๋เครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา REFUND 
ได้หรือไม่ก่อนทีท่่านจะชําระเงนิค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพัก  
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทีท่่านมีความประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับ

ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะทําให้ท่านไม่ไดห้้องตดิกันตามที่
ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดรู้อน
เท่านั้น  

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปน็ผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้าย
เมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระทีท่างสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คอื 20 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารช้ันประหยดั/Economy 

Class Passenger)การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินทีท่่านไม่อาจปฏเิสธได้ 
 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิ้ว) 
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับ

ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัภาระความรับผดิชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่เกิน  
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
 บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย 
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แบบฟอร์มการจองทัวร ์

พนักงานที่ติดต่อ...................................... 

ชื่อผู้จอง..............................................................................................................  เบอร์ติดต่อ..................................................... 

โปรแกรม........................................................................... กําหนดการเดินทาง......................................................................... 

ราคา.................................................................. E-mail: ............................................................................................................ 

จํานวน ผู้ใหญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายุต่ํากว่า 2 ปี........................ ท่าน 
 

สมาชิกผู้ร่วมเดินทาง 
** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุอ้มูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเนือ้วัว ** 

No. NAME No.Passport Date of birth ROP. No. 
ประเภท

ห้อง 
Remark , Request 

Seat , Food 
1             
2             
3             
4             
5             

 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลังจากการทําการจอง โดยโอนผ่าน 
2. ส่วนที่เหลือชําระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 

 

ชื่อบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-215636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


