
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แกรนดร์สัเซยี มอสโคว ์ซากอรส์ เซนตปี์เตอร ์ 
8 วนั 5 คนื 

• เทีย่ว 3 เมอืง มอสโคว ์ซากอรส์ เซนตปี์เตอร ์
• น ำท่ำนน่ัง รถไฟซปัซาน เดนิทำงสู่ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
• ชม วหิารเซนตบ์าซลิ โดมประดบัประดำสสีนัสวยงำม  
• ชมจดุชมววิทวิทศันท์ีส่ำมำรถมองเห็นทศันียภำพโดยรอบที ่สแปรโ์รฮ่ลิล ์
• ชมควำมงำมและควำมยิง่ใหญข่อง พระราชวงัเครมลนิ  
• ชม สถำปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สทีองอรำ่ม วหิารอสัสมัชญั สรำ้งโดยสถำปนิกชำวอติำเลยีน  
• ชม พระราชวงัแคทเทอรนี ทีม่ชี ือ่เสยีงทีสุ่ดของเมอืงพุชคนิ 
• ชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กุม, ตลาดอสิมายลอฟกี ้ย่ำนกำรคำ้สนิคำ้ทีม่ชี ือ่เสยีง 
• ชม มหาวหิารเซนตไ์อแซค, โบสถแ์ห่งหยดเลอืด   
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - ทาชเคนต ์(สาธารณรฐัอุซเบกสิถาน) 
 
20:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4 ประตูทำงเขำ้ 8 เคำนเ์ตอร ์- 

สำยกำรบนิ Uzbekistan Airways โดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ำรตอ้นรบั 
 
23:00 น. ออกเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน ทาชเคนต ์สาธารณรฐัอุซเบกสิถาน โดยเทีย่วบนิที ่HY534 
 
วนัที ่2 ทาชเคนต ์(สาธารณรฐัอุซเบกิสถาน) - มอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน - โบสถอ์สัสมัชญั - 

สแปรโ์รฮ่ลิล ์- จตุรสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กุม - สวนสาธารณะซารย์าดาย 
 
03:35 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน ทาชเคนต ์สาธารณรฐัอุซเบกสิถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
08:05 น. ออกเดนิทำงต่อสู่ เมอืงมอสโคว ์โดยสำยกำรบนิ Uzbekistan Airways เทีย่วบนิที ่HY603 
 
10:15 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำน วนูโคโว หลงัผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจหนังสือเดินทำง และตรวจรบัสมัภำระ

เรยีบรอ้ย น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ เมอืงมอสโคว ์เมืองหลวงของรสัเซยี และยงัครองอนัดบัเมืองที่ใหญ่ทสีุด
ของยุโรปมีประวตัศิำสตรย์ำวนำนถงึ 850 ปี น ำท่ำนสู่ สแปรโ์รฮ่ลิล ์Sparrow Hill จุดชมววิทีส่ำมำรถ
มองเห็นทศันียภำพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึกบัตกึมหำวทิยำลยัมอสโควท์ีส่รำ้งเป็นตกึ
สูงในสมยัสตำลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รำ้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั  

 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนชม พระราชวงัเครมลนิ Grand Kremlin Palace บนทีด่นิกรรมสทิธิข์องแกรนดป์รนิซ ์ซึง่ได ้
จดัตัง้ขึน้ตัง้แต่ครสิตศ์ตวรรษที ่14 บนเนินโบโรวติสก ีออกแบบโดยทมีสถำปนิกภำยใตก้ำรบรหิำรจดักำร
ของคอนสแตนติน ธอน พระรำชวงัเครมลินมีเจตนำที่จะตอกย ำ้ถึงควำมยิ่งใหญ่ของระบอบอตัตำธปิไตย
รสัเซยี คอนสแตนตนิ ธอน ยงัเป็นสถำปนิกของเครมลนิอำรม์ร ีและมหำวหิำรพระครสิตผ์ูไ้ถ่พระรำชวงัเครม
ลนิเดมิเคยเป็นพระต ำนักของซำรใ์นมอสโควอ์อกแบบโดยรสัเตรลล ีและครสิตจกัรนักบุญจอหน์แบ็พทิสต ์
ซึง่ก่อสรำ้งขึน้ตำมโครงกำรของ อโลอีซโิอเดอะนิวแทนที่โบสถแ์ห่งแรกที่สรำ้งขึน้ในมอสโคว ์ชม โบสถ ์
อ ัสส ัมช ัญ เมืองมอสโคว  ์Assumption Cathedral สรำ้งโดยสถำปนิกชำวอิตำเลียน เ ป็น
สถำปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด สีทองอรำ่มสวยงำม ชม โบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ีส่รำ้ง
อุทศิใหก้บันักบุญอำรค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจำ้ซำรก์อ่นยุคพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช ชม 
ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรำ้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนำงแอนนำทีท่รงประสงคจ์ะสรำ้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ด
ในโลก แต่เกดิควำมผิดพลำดระหว่ำงหล่อท ำใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวำงโชวไ์วภ้ำยในพระรำชวงัเครมลนิ ชม 
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ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรำ้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งกำรใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท ำดว้ยบรอนซ ์น ้ำหนัก 
40 ตนั และลูกกระสุนหนักลูกละ 1 ตนั  

 

 
 
น ำท่ำนชม จตุัรสัแดง Red Square เป็นเสมือนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรำ้งขึน้ในสมยัพระเจำ้อวีำนที ่3 
เพื่อเป็นสถำนที่จดังำนแสดงใหญ่ๆ และกำรชุมนุมต่ำงๆ ท่ำนจะไดม้ีเวลำอิสระถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกบั 
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติรสัเซยี สุสานเลนิน Lenin Mausoleum และ วิหารเซนตบ์าซลิ Saint 
Basil's Cathedral สรำ้งโดยซำรอ์ีวำนที่ 4 หรอืซำรอ์ีวำนจอมโหด เพื่อฉลองชยัชนะเหนือพวกมองโก
ลทีก่รธีำทพัมำเมืองคำซำน เมือ่ปี ค.ศ. 1552 จงึสรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1900 มหำวหิำรเซนตบ์ำซลิมีโดม 8 
โดมลอ้มรอบโดมที่ 9 ที่อยู่ตรงกลำง ท ำใหอ้ำคำรมีรูปทรงแปดเหลีย่มผสมผสำนระหว่ำงสถำปัตยกรรม
รสัเซยีโบรำณ เป็นโดมทรงหวัหอมกบัสถำปัตยกรรมทีเ่รยีกกนัว่ำรสัเซยีนกอธกิ หอคอยสูงรูปกระโจมเป็น
อทิธพิลจำกยุโรปตะวนัตกกลำยเป็นหอคอยสูงรูปแท่งเทยีนก ำลงัลุกไหมบ้นปลำยล ำเทยีน ส่งควำมโชตชิว่ง
ชชัวำลยเ์ป็นเครือ่งบูชำเทพเจำ้บนสวรรค ์มหำวหิำรนีไ้ดร้บักำรออกแบบโดยสถำปนิกชือ่ปอสตนิ์ค ยำคอฟ
เลฟ Postnik Yakovlev จงึท ำใหม้ีเร ือ่งเล่ำว่ำ ซำรอ์วีำนที ่4 ทรงพอพระทยัในควำมงดงำมของมหำวิหำร
แห่งนีม้ำก จงึมีค ำสั่งใหปู้นบ ำเหน็จแก่สถำปนิกผูอ้อกแบบดว้ยกำรควกัดวงตำทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถำปนิกผู ้
น้ันสรำ้งสิง่ทีส่วยงำมกวำ่นีไ้ดอ้กี กำรกระท ำในคร ัง้น้ันของพระเจำ้อวีำนที ่4 จงึเป็นทีม่ำของสมญำนำมอวีำน
ผูโ้หดรำ้ย Ivan The Terrible น ำท่ำนเดินทำงสู่ หา้งสรรพสินคา้กุม Gum หำ้งสรรพสินคำ้ที่เก่ำแก่
ที่สุดในกรุงมอสโคว ์มีช ือ่เสียงในเรือ่งของสินคำ้อนัมีใหเ้ลือกซือ้กนัอย่ำงหลำกหลำยชนิด เป็นหำ้งที่มี
สถำปัตยกรรมทีเ่ก่ำแก่ ก่อสรำ้งขึน้ในปีค.ศ.1895 มีควำมสวยงำมและโดดเด่นมำกลกัษณะของตวัอำคำร
เป็นอำคำรสูง 3 ช ัน้ มีรำ้นคำ้เปิดให ้บรกิำรมำกมำยส ำหรบัใหผู้ท้ีเ่ดนิทำงหรอืผูท้ีช่อบกำรชอ้ปป้ิงถงึ 200 
รำ้นคำ้ แต่สินคำ้ที่น่ีอำจจะมีทัง้รูปลกัษณภ์ำยใน และภำยนอกที่ดูหรูหรำโอ่อ่ำที่ส ำคญัตัง้อยู่บรเิวณลำน
กวำ้งในย่ำนจตัุรสัแดงหำ้งสรรพสนิคำ้กูมมกีำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภทอุปโภคและบรโิภคเชน่ เสือ้ผำ้ ของใช ้
ในครวัเรอืน สนิคำ้ทีม่ีช ือ่มยีีห่อ้ เครือ่งส ำอำงค ์น ้ำหอม และสนิคำ้ทีเ่ป็นประเภทของทีร่ะลกึ ซึง่มีใหเ้ลอืกกนั
อย่ำงหลำกหลำย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ สวนสาธารณะซารย์าดาย Zaryadye Park อสิระเดนิเล่นบรเิวณ
สวนสำธำรณะขนำดใหญ่ใจกลำงกรุงมอสโคว ์และอยู่ติดกบัจตัุรสัแดง สวนสำธำรณะแห่งนี้แมจ้ะเป็น
สวนสำธำรณะแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดตวัไปเมื่อเดือนกนัยำยน 2017 ที่ผ่ำนมำนีเ้อง แต่ควำมน่ำสนใจก็ไม่ยิ่ง
หย่อนไปกว่ำไฮไลทอ์ืน่ๆ เลย ดว้ยพืน้ที่กวำ้งถึง 78,000 ตำรำงเมตรที่ออกแบบและจดัตกแต่งอย่ำงดดีว้ย
กำรจดัธมีเป็นสภำพภูมิอำกำศแบบต่ำงๆ นอกจำกสวนสวยๆ แลว้ยงัมีโรงละครทรงครึง่วงกลมขนำดใหญ่ 
คอนเสิรต์ฮอลล ์และที่พลำดไม่ไดก้็คือ สะพำนลอยฟ้ำ Floating Bridge สะพำนขนำดใหญ่รูปตวั V ที่
สรำ้งยืน่ขึน้ไปเหนือแม่น ้ำ สรำ้งขึน้จำกคอนกรตีและไมแ้ต่สำมำรถรองรบัน ้ำหนักไดม้ำกถงึ 3,000-4,000 
คน ไดเ้ป็นจดุชมววิสวยๆ รมิแม่น ้ำอกีแห่งหน่ึงเลย 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
  
ทีพ่กั   Izmailovo Gamma Hotel / Izmailovo Delta Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่3  มอสโคว ์- ซากอรส์ - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดนิทำงไปยงั เมอืงซากอรส์ Zagorsk ซึง่ตัง้อยู่ทำงดำ้นตะวนัออกเฉียงเหนือ ห่ำงจำกกเมอืง
มอสโควป์ระมำณ 75 กม. เป็นเมืองโบรำณที่ต ัง้ของอำณำจกัรทำงศำสนำครสิตนิ์กำยออรโ์ธดอ๊กซ ์และ
เกำ่แกท่ีสุ่ดตัง้แต่ศตวรรษที ่14-17 ในทำงควำมเชือ่และศรทัธำ ซึง่ถอืว่ำเป็นดนิแดนอนัศกัดิส์ทิธแ์ละยงัเป็น
ทีแ่สวงบุญของชำวรสัเซยี มวีทิยำลยัสอนศลิปะ สอนกำรรอ้งเพลงทำงดำ้นศำสนำ เมอืงนีไ้ดม้กีำรเปลีย่นชือ่
หลำยคร ัง้ ชือ่ โพซำด Posad/1782 เซอรเ์กยีฟ Sergiev/1919 ซำกอรส์ Sagorsk/1930 เซอรเ์กยีฟ 
โพซำด Sergiev Posad/1992 น ำท่ำนเขำ้ชม โบสถโ์ฮลีท่รนิิตี ้Holy Trinity Monastery ซึง่เป็น
โบสถแ์ห่งแรกของเมืองทีม่ยีอดโดมหวัหอมสทีอง ชมควำมยิง่ใหญ่ภำยในวหิำรทีถู่กตกแต่งดว้ยเงนิและทอง
อย่ำงวจิติรตระกำรตำดว้ยภำพเฟรสโกแ้ละภำพไอคอน และยงัมีโลงศพของนักบุญเซอรเ์จยีส St. Sergius 
ที่ภำยในบรรจุกระดูกของท่ำนไว ้เก็บรวบรวมเครือ่งใชต้่ำงๆ ที่มีค่ำมำกมำยของนักบวชในสมยัก่อนทีใ่ช ้
ตกแต่ง ซึง่ในปัจจบุนันีไ้ดเ้ป็นโรงเรยีนสอนศำสนำส ำหรบันักบวชต่ำงๆ 
 
 

 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

มเีวลำอสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึบรเิวณ ตลาดนดัหน้าโบสถ ์ซ ึง่เป็นแหล่งจ ำหน่ำยสนิคำ้
ทีร่ะลึกทีข่ึน้ช ือ่ เชน่ ตุก๊ตาแม่ลูกดก ผลิตภณัฑท์ีท่ ำจำกไม ้สินคำ้หตัถกรรมพืน้บำ้น งำนฝีมือ 
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ของเล่นส ำหรบัเด็ก ของใชใ้นฤดูหนำว เชน่ ผำ้พนัคอไหมพรม ถุงมอืกนัหนำว และสนิคำ้เบ็ดเตล็ด
ต่ำงๆ จำกน้ันน ำท่ำนชม วหิารเซนตซ์าเวยีร ์St. Saviour Cathedral เป็นวิหำรทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในรสัเซยีและสูงทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้ำ Moskva เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี สรำ้ง
ขึน้ในสมยัของพระเจำ้ซำรอ์เล็กซำนเดอร ์ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะ และแสดงกตญัญุตำแด่
พระเป็นเจำ้ทีท่รงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จำกสงครำมนโปเลียน โดยใชเ้วลำก่อสรำ้งนำนถึง 
45 ปี จำกน้ันน ำท่ำนสู่ ถนนอารบตั เป็นถนนเสน้เก่ำแก่ ถนนนีป้รำกฏมำตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ใน
ประวตัิเมืองมอสโคว ์บนัทึกว่ำเคยเกดิเพลิงไหมค้ร ัง้หน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมยัศตวรรษที ่16 ในรชั
สมยักษตัรยิอ์ีวำนจอมโหด ถนนสำยนีเ้ป็นทีอ่ยู่อำศยัของต ำรวจลบั ต่อมำในสมยัศตวรรษที ่17 
เป็นทีอ่ยู่ของชนช ัน้ขนุนำง และศิลปินทีม่ีผูอุ้ปถมัภ ์พอมำถึงศตวรรษที ่20 มีกำรสรำ้งตึก 2 ช ัน้ 
และ 3 ช ัน้ดงัทีเ่ห็นไดใ้นปัจจบุนั ปี 1917 ตกึเหล่ำนีใ้ชเ้ป็นอพำรท์เมนทท์ีอ่ยู่รว่มกนัหลำยครอบครวั
ของชนช ัน้กรรมกร แต่พอมำถึงสมยัสหภำพโซเวียต ถนนอำรบตัเป็นทีย่่ำนพกัของเกิดมีชนช ัน้
ใหม่ น่ันก็คือ สมำชกิระดบัสูงของพรรคคอมมิวนิสต ์ประมำณปี 1985 ถนนอำรบตัไดก้ลำยเป็น
ถนนคนเดิน ต่อมำก็เป็นถนนทีใ่ครๆ ก็รูจ้กัและคึกคกัที่สุด เพรำะเป็นแหล่งชมุนุมศิลปิน จติรกร 
รำ้นขำยของทีร่ะลกึ รำ้นกำแฟ ศูนยว์ฒันธรรม โรงละคร เป็นตน้ 
 
 

 
 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Izmailovo Gamma Hotel / Izmailovo Delta Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
วนัที ่4 สถานีรถไฟใตด้นิ - สวนวคิตอร ี- ประตูชยั 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำทุกท่ำนชม สถานีรถไฟใตด้นิ Metro กำรตกแต่งภำยใจของแต่ละสถำนีลว้นวจิติรตระกำรตำไม่ว่ำจะ
เป็นงำนปฏมิำกรรม งำนจติรกรรม งำนสเตนกลำส กระจกส ีอกีทัง้โคมไฟ และงำนประดบัประดำต่ำงๆ ลว้น
ปรำณีตวจิติรบรรจง มแีห่งเดยีวในโลกทีน่ี่เท่ำน้ัน สถำนีรถไฟใตด้นิทีเ่ยีย่ม ชม Partizanskaya / Ploshad 
Revolutsii – Komsomolskaya – Novoslobodskaya / Kievskaya – Arbatskaya 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จำกน้ันเดินทำงสู่  สวนวิคตอรี Victory Park สวนสำธำรณะที่สวยงำมแห่งนี้มีควำมส ำคัญทำง
ประวตัิศำสตรอ์ย่ำงสูง โดยเป็นสญัลกัษณแ์สดงถึงชยัชนะที่รสัเซยีมีต่อนำซเียอรมนั สวนนีเ้ปิดในปี ค.ศ. 
1995 เพือ่ระลกึถงึ วนัครบรอบ 50 ปีหลงัสงครำมโลกคร ัง้ที ่2 สิน้สุดลง ทีน่ี่มคีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตร ์
มำกกว่ำแค่สงครำม ว่ำกนัว่ำสวนวคิตอรเีป็นทีท่ีจ่กัรพรรดิน์โปเลยีน ทรงรอรบักุญแจเมอืงของมอสโควเ์พือ่
เผำเมืองและกุญแจไปพรอ้มกนั โดยหำรูไ้ม่ว่ำชำวรสัเซยีเลอืกทีจ่ะเผำเมอืงแทนทีจ่ะยอมแพ ้จำกน้ันน ำท่ำน
เดินไปบรเิวณใกล ้ๆ กนั เพื่อถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกกบั ประตูชยั Triumphal Arch ซึง่อนุสำวรยีแ์ห่งนีเ้ป็น
เครือ่งเตอืนใจอนัยิง่ใหญ่ถงึประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำนของรสัเซยีในดำ้นกำรทหำรทีท่รงพลงั และแข็งแกรง่ 
ประตูชยัของมอสโควส์รำ้งขึน้เพื่อเฉลมิฉลองชยัชนะทำงทหำร เชน่เดียวกบัประตูชยัของโรมสมยัโบรำณ 
สญัลกัษณแ์ห่งนี ้แสดงถึงจุดเปลีย่นของรสัเซยีในดำ้นกำรร ำลกึถงึควำมส ำเร็จ ธรรมเนียมแต่เดมิคอื กำร
สรำ้งอำคำรทำงศำสนำ แต่พระเจำ้ปีเตอรม์หำรำชไดน้ ำประเทศเขำ้สู่แนวทำงปฏิบตัิใหม่  ดว้ยกำรสรำ้ง
ประตูชยันีอุ้ทศิใหแ้กส่งครำมรกัชำตทิีสู่ก้บัจกัรพรรดิน์โปเลยีนเมือ่ปี ค.ศ.1812 
 
 

 
 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  Izmailovo Gamma Hotel / Izmailovo Delta Hotel หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที ่5  ตลาดอสิมายลอฟกี ้- Sapsan Fast Train - เซนตปี์เตอรส์เบริก์  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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ไดเ้วลำเพลิดเพลินกบักำรชอ้ปป้ิง ตลาดอิสมายลอฟกี ้Izmailovsky Market ตลำดขำยสินคำ้
พืน้เมอืง ซึง่ท่ำนจะไดพ้บกบัสนิคำ้ของทีร่ะลกึมำกมำย อสิระท่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศยั อำท ิตุก๊ตำมำ
ทรอชกำ้ (แม่ลูกดก) ผำ้พนัคอ กล่องดนตรรูีปแบบต่ำงๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสนิคำ้ของที่
ระลกึอืน่ๆ อกีมำกมำย 

 
 

 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถานีรถไฟซปัซาน Sapsan เพื่อขึน้ รถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train 
ออกเดินทำงสู่ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (ใชเ้วลำเดินทำง 4 ช ัว่โมง) เดินทำงถึง เมืองเซนตปี์เตอร ์
สเบริก์ เมอืงทีส่รำ้งโดยพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช เมือ่ ปี ค.ศ. 1703 มปีระวตัศิำสตรข์องกำรต่อสูข้องชำวเมอืง
หลำยคร ัง้ และยงัเป็นอู่ก ำเนิดอ ำนำจของกำรปฏวิตัริสัเซยีทีส่ ัน่สะเทอืนไปทั่วโลก ถอืไดว้่ำเป็นเมอืงทีส่วยงำม
ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ประกอบดว้ย 44 เกำะ เชือ่มต่อกนัดว้ย แม่น ้ำ-ล ำคลองอกี 86 สำย สวยงำมจนไดร้บั
ฉำยำว่ำ “รำชนีิแห่งยุโรปเหนือ” นครแห่งนีเ้คยเป็นเมอืงหลวงเกำ่ของรสัเซยีมำนำนกว่ำ 200 ปี ตวัเมอืงน้ัน 
ไดร้บักำรกล่ำวขำนว่ำเป็นนครทีส่วยสมบูรณม์ำกทีสุ่ดในดำ้นงำนสถำปัตยกรรมและผงัเมอืง 
 
 

 
 
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
พกั Park Inn Pribaltijskaya Hotel St. Petersburg หรอืเทยีบเท่า     
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วนัที ่6  เซนตปี์เตอรเ์บริก์ - พระราชวงัฤดูรอ้น เปโตรดวาเรสต ์- เมอืงพุชกนิ - พระราชวงัแคทเธอรนี  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำเดินทำงสู่ เมืองปีเตอรฮ์อฟ Peterhof ซึง่เป็นที่ต ัง้ของ พระราชวงัฤดูรอ้น เปโตรดวาเรสต ์
Peterhof Palace ที่สรำ้งขึน้ในสมัยพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำช พระต ำหนักที่ไดช้ ื่อว่ำเป็น Russian 
Versailles เป็นพระรำชวังที่งดงำมโดดเด่นดว้ย อุทยำนน ้ำพุที่พวยพุ่งมำจำกรูปป้ันสีทองและที่ต่ำงๆ 
มำกกว่ำ 100 แห่ง ดว้ยสถำปัตยกรรมยุคทอง ท่ำนจะตืน่ตำตืน่ใจกบัประตมิำกรรมทีว่จิติรงดงำมอลงักำรยิง่ 
หอ้งหบัต่ำงๆ ภำยในพระรำชวงัประดบัดว้ยทองค ำอรำ่มเรอืงพรอ้มภำพเขยีนทีส่วยงำมเกำ่แกท่รงคุณค่ำทำง
ประวตัศิำสตรจ์นมอิำจประเมนิค่ำได ้ ส่วนภำยนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษำนำนำพนัธุ ์และสวนน ้ำพุอนัตระกำร
ตำสวยงำมไม่แพพ้ระรำชวงัแวรซ์ำยสใ์นฝร ัง่เศส 
 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองพุชกิน Pushkin เมืองนี้เป็นที่ประทบัในฤดูรอ้นของรำชวงศ ์และมีเหตุกำรณ์
ส ำคญัเกดิขึน้ในวนัที ่2 เมษำยน ค.ศ.1917 พระเจำ้นิโคลสัที ่2 พรอ้มสมำชกิในรำชวงศถ์ูกควบคุมตวัจำก
กลุ่มของ คณะปฏวิตั ิซ ึง่กลำยเป็นประวตัศิำสตรห์นำ้สุดทำ้ยในเมอืงพุชกิน้และรำชวงศ ์โรมำนอฟทีย่ำวนำน
กว่ำ 200 ปี น ำท่ำนเขำ้ชม พระราชวงัแคทเธอรนี Catherine Palace ภำยในพุชกิน้วลิเลจ Pushkin 
Village ดว้ยสถำปัตยกรรมผสมผสำนโดยน ำเอำควำมโดดเด่นของศลิปะแบบโรโคโค Rococo ตวัอำคำร
ทำสฟ้ีำสดใส มีหลงัคำรูปโดมสทีองสุกปลั่งภำยในประกอบดว้ยหอ้งหบัต่ำงๆ นับรอ้ยโดยเฉพำะหอ้งอ ำพนั  
Amber Room ทีทุ่กท่ำนจะตอ้งประทบัใจอสิระใหท่้ำนเดนิชมสวนอนัรม่ร ืน่งดงำมในสไตลฝ์ร ัง่เศสหรอืชอ้ป
ป้ิงสนิคำ้พืน้เมอืง มีเวลำใหเ้ดนิเทีย่ว ถนนเนฟสกี ้Nevsky Prospekt เป็นถนนทีรู่จ้กักนัดใีนฐำนะถนน
ประวตัศิำสตร ์ควำมยำวของถนน 4.5 กโิลเมตร เร ิม่ตน้ทีห่นำ้พระรำชวงัฤดูหนำว สิน้สุดทีส่ถำนีรถไฟมอส
โคว ์บนถนนมีสถำปัตยกรรมที่โดดเด่นในชว่งครสิตศ์ตวรรษที่ 18-20 เป็นทัง้สถำนที่ต ัง้ของย่ำนกำรคำ้ 
ย่ำนทีอ่ยู่อำศยั พระรำชวงั โรงละคร รำ้นคำ้ โรงแรม และสถำนทีท่่องเทีย่วทีส่ ำคญั 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 
พกั  Park Inn Pribaltijskaya Hotel St. Petersburg หรอืเทยีบเท่า     

 
วนัที ่7  วหิารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์- พระราชวงัฤดูหนาว Hermitage Museum - มหาวหิารเซนตไ์อ

แซค - โบสถแ์ห่งหยดเลอืด 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น ำท่ำนชม วิหารปีเตอร ์แอนด ์ปอลด ์Peter and Paul Fortress เร ิม่สรำ้งขึน้เมื่อปีค.ศ 
1712 และสรำ้งเสรจ็ในวนัที ่29 มิถุนำยน ค.ศ.1733 ตัง้ช ือ่วหิำรแห่งนีเ้พือ่เป็นเกยีรติแ์ด่ นักบุญปี
เตอร ์และนักบุญปอลดเ์พือ่เป็นกำรเผยแพรศ่ำสนำ ซึง่วหิำรแห่งนีเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของรำชวงศโ์ร
มำนอฟ เร ิม่ตน้จำกพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำชเป็นองคแ์รก จนกระทั่งถึงกษัตรยิอ์งคส์ุดทำ้ยของ
รำชวงศท์ี่เพิ่งน ำมำในปีค.ศ 1998 โดยกำรตรวจ DNA ทรำบว่ำคือ พระเจำ้นิโคลสั ที่ 2 และ
ครอบครวัซึง่ประกอบดว้ย พระเจำ้นิโคลสัที ่2 พระมเหสอีเล็กซำนดรำ และพระธดิำ 3 พระองคค์ือ
โอลกำ้ Olga ทำเทยีนำ Tatiana และอนำสตำเซยี Anastasia ส่วนทีไ่ม่พบคอื มำเรยี Maria และ
รชัทำยำทอเล็กเซย ์Alekxy บรเิวณโดยรอบมโีรงงำนผลติเหรยีญ และทีข่งัคุกนักโทษทำงกำรเมอืง 
 
 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ พระราชวงัฤดูหนาว The State Hermitage Museum ชมภำยในพระรำชวงัทีใ่ช ้

เป็นทีร่บัรองกำรเสด็จเยอืนรสัเซยีของรชักำลที ่5 ของไทยในกำรเจรญิสมัพนัธไมตรไีทย/รสัเซยี พรอ้มทัง้
ทรงรว่มฉำยพระฉำยำลกัษณร์ว่มกบัพระเจำ้ซำรนิ์โคลสัที่ 2 ของรสัเซยีอีกดว้ย ท่ำนจะไดพ้บกบัควำม
ยิง่ใหญ่อลงักำร และ “เสำอเล็กซำนเดอร”์ ทีส่รำ้งถวำยพระเกยีรตแิด่กษตัรยิอ์เล็กซำนเดอรท์ี ่1 ทีพ่ระองค ์
ทรงชนะ สงครำมเหนือนโปเลยีนของฝร ัง่เศส พิพิธภณัฑนี์ย้ิง่ใหญ่เทยีบเท่ำกบัพิพิธภณัฑล์ูฟรข์องฝร ัง่เศส
เลยทเีดยีว พระรำชวงัฤดูหนำวจดัใหเ้ป็นพิพิธภณัฑเ์ฮอมิเทจ ประกอบดว้ยหอ้งต่ำงๆ มำกกว่ำ 1,050 หอ้ง 
ปัจจุบนัจดัเป็นพิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ ทีเ่ก็บรวบรวมของล ำ้ค่ำจำกทั่วโลกกว่ำ 3 ลำ้นชิน้ รวมทัง้ภำพเขียน
ของจติรกรเอกของโลก มีกำรแสดงผลงำนศลิปะทีโ่ด่งดงั ตัง้แต่ยุคอยีปิตโ์บรำณจนถงึตน้ศตวรรษที ่20 มี
ผลงำนของ ลโีอนำรโ์ด ดำ วนิช ีไมเคลิ แองเจโล รำฟำเอล ตเิตยีน แรมแบรนท ์รูเบนส ์ภำพวำดอมิเพรสช ัน่
นิสมฝ์ร ัง่เศส รวมทัง้แวนโกะ๊ มำตสิ โกแกง และจติรกรชือ่ดงัโรแดงพิพิธภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ และพระรำชวงัฤดู
หนำว แต่เดิมน้ันเฮอรม์ิเทจน้ันเป็นชือ่เรยีกสมบตัิล ำ้ค่ำของพระรำชนีิแคทเธอรนีที่ไดเ้ก็บรวบรวมและชือ่
ภำพเขยีนชือ่ดงัจำกยุโรปกว่ำ 200 ภำพ จงึตอ้งสรำ้งหอ้งส ำหรบัเก็บภำพและสมบตัลิ ำ้ค่ำส่วนพระองคแ์ละ
สมบตัขิองพระเจำ้ปีเตอรม์หำรำชขึน้ โดยมีนอ้ยคนนักทีจ่ะไดเ้ห็นคอลเล็คช ัน่อนัประเมนิค่ำมไิดเ้หล่ำนี ้โดย
พระองคท์รงเคยกล่ำวไวใ้นจดหมำยฉบบัหน่ึงว่ำ "มีแค่หนูกบัฉันเท่ำน้ันทีส่ำมำรถชืน่ชมผลงำนเหล่ำนีไ้ด"้ 
เมือ่พระนำงสวรรคตก็มีสมบตัสิะสมมำกมำย โดยเฉพำะภำพเขยีนทีท่รงโปรดปรำณมำกกว่ำ 3,000 ภำพ 
เหรยีญโบรำณอญัมณีอนัล ำ้ค่ำ จนถงึสมยัพระเจำ้ซำรนิ์โคลสั ที ่1 มีกำรจดัหมวดหมู่ของสะสม และเปิดให ้
บุคคลทั่วไปเขำ้ชมในปี ค.ศ. 1852 ภำยหลงักำรปฏิวตัใินปี ค.ศ. 1917 พิพิธภณัฑแ์ห่งนีก้็กลำยเป็นของ
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รฐับำลโซเวียตไดข้ยำยคอลเลคช ั่นงำนศิลปะ และสมบตัิล ำ้ค่ำของพิพิธภณัฑอ์อกไปอีก โดยกำรน ำ
ภำพเขยีนและสมบตัลิ ำ้ค่ำส่วนพระองค ์มำจำกพระรำชวงัอืน่ๆ เชน่ พระรำชวงัแคทเธอรนี พระรำชวงัอเล็ก
ซำนดรสิกี ้พระรำชวงัสโตรกำนอฟสกี ้และพระรำชวงัยูซปูอฟสกี ้มำรวบรวมเอำไวท้ีเ่ฮอรม์เิทจแห่งนี ้

 

 
 
จำกน้ันน ำท่ำนชมภำยใน มหาวิหารเซนตไ์อแซค Saint Isaac’s Cathedral สรำ้งในปีค.ศ.1712 
โดยมีโดมทองเป็นเอกลกัษณ ์ในอดีตวิหำรเซนตไ์อแซคเป็นเพียงโบสถไ์มธ้รรมดำ ซึง่ต่อมำไดร้บักำร
ปรบัปรุงเป็นโบสถห์นิ และถูกสรำ้งใหม่อย่ำงงดงำมในสมยัพระเจำ้อเล็กซำนเดอรท์ี ่1 ทีป่รำรถนำจะใหว้หิำร
แห่งนีเ้ป็นวิหำรที่มีควำมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พระองคจ์งึทุ่มเททัง้ก ำลงัคน และก ำลงัทรพัยอ์ย่ำงมหำศำล 
เฉพำะยอดโดมใชท้องค ำแผ่นปิดหนักรวม 100 กโิลกรมั ภำยในวหิำรประดบัประดำดว้ยหนิอ่อน และมำลำ
ไคทห์ลำกส ีซึง่ใชเ้วลำกอ่สรำ้งยำวนำนถงึ 40 ปี ปัจจบุนัวหิำรเซนตไ์อแซคไดร้บักำรยกย่องว่ำเป็นวหิำรทรง
โดมที่ใหญ่ น ำท่ำนชม โบสถแ์ห่งหยดเลอืด Church Of The Savior On Spilled Blood ซึง่สรำ้ง
ใหเ้ป็นเกยีรตแิด่พระเจำ้ซำรอ์เล็กซำนเดอรท์ ีผูท้ี่ประกำศเลกิทำสดว้ยควำมหวงัดตี่อประชำชน ปรำกฎว่ำ
ชำวรสัเซยีไม่เขำ้ใจ เพรำะหลงัเลกิทำสชำวนำกลบัมคีวำมเป็นอยู่ทีจ่นลง เป็นผลใหพ้วกชำวนำรวมตวักนัวำ่
แผนปลงพระชนม ์โดยส่งหญงิชำวนำผูห้น่ึงตดิระเบดิพลชีพีวิง่เขำ้มำขณะพระองคเ์สด็จผ่ำน ต่อมำบรเิวณ
ถนนทีเ่กดิเหตุน้ันถูกสรำ้งโบสถค์รอบไวก้ลำยเป็นโบสถห์ยดเลอืดมำจนถงึทุกวนันี ้ผ่ำนชมแวะถ่ำยรูป เรอื
รบหลวงออโรร่า The Battleship Aurora หรอืเรอืรสัเซยีนำวี ไดช้ ือ่ว่ำเป็นเรอืรบที่เก่ำแก่ที่สุดใน
รสัเซยี โดยเป็นเรอืลำดตระเวนที่รบัใชช้ำวรสัเซยีมำยำวนำน ตัง้แต่คร ัง้สงครำมรสัเซยีกบัญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 
1904 -1905 เคยรว่มรบใสงครำมโลกคร ัง้ที ่1 และ 2 รวมถงึใชย้งิปืนเป็นสญัญำณกำรเขำ้ยดึพระรำชวงัฤดู
หนำวทีเ่ซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ในกำรปฏวิตัสิงัคมนิยมทีน่ ำโดยเลนิน เมือ่ปี ค.ศ.1917 และยงัเป็นเรอืทีโ่ดยสำร
ซำรนิ์โคลสัที ่2 พรอ้มรำชนิกุลคนอืน่ๆ มำยงัพิธบีรมรำชำภเิษกรชักำลที ่6 ในปี ค.ศ.1911 ปัจจุบนัเรอืออ
โรรำ่ไดป้ลดประจ ำกำร กลำยเป็นพพิธิภณัฑล์อยน ้ำ 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลำเดนิทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน ปลูโกโว เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ 
 

23:45 น. ออกเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำน ทาชเคนต ์สาธารณรฐัอุซเบกิสถาน โดยสำยกำรบิน Uzbekistan 
Airways เทีย่วบนิที ่HY632 

 

วนัที ่7  ทาชเคนต ์(สาธารณรฐัอุซเบกสิถาน) - สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม)ิ 
 
06:35 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน ทาชเคนต ์สาธารณรฐัอุซเบกสิถาน (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
 
09:20 น. ออกเดนิทำงกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ Uzbekistan Airways เทีย่วบนิที ่HY533 
 
17:20 น. เดนิทำงถงึ ท่ำอำกำศยำน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิำพพรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 
 
**หมายเหตุ** 
โปรแกรมแต่ละสถานทีอ่าจมกีารสลบัวนัเยีย่มชมเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัเวลา และอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้น่ืองดว้ย
เหตุผลของเวลาหรอืสถานการณอ์ืน่ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมแต่จะถอืผลประโยชข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 
 

อตัราค่าบรกิาร  
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ท่าน) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกัเดีย่ว วซีา่ 
- 

เดอืน  เมษายน 

08 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 * วนัสงกรานต ์ 49,900 49,900 48,900 9,900 - 

15 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 * วนัสงกรานต ์ 47,900 47,900 46,900 9,900 - 
 
ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่ำนตอ้งออกตั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศ กรุณำจองตั๋วทีส่ำมำรถเลือ่นเวลำ และวนัเดนิทำงได ้เพรำะจะมีบำง
กรณีทีส่ำยกำรบนิอำจมกีำรปรบัเปลีย่นวนัเวลำบนิ มฉิะน้ันทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีทีท่่ำนเป็นอสิลำม หรอืแพอ้ำหำรเนือ้สตัวบ์ำงประเภท ใหท่้ำนโปรดระบุมำใหช้ดัเจน 
• กรุณำส่งรำยชือ่ผูเ้ดนิทำง ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ ใหก้บัเจำ้หนำ้ทีห่ลงัจำกทีไ่ดช้ ำระค่ำมดัจ ำทวัร ์หรอืค่ำทวัรส์่วนที่

เหลอื กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัหลำยท่ำน กรุณำแจง้รำยชือ่คู่นอนกบัเจำ้หนำ้ทีใ่หท้รำบ  
• กรณีทีอ่อกตั๋วเครือ่งบนิแลว้สะกดชือ่-นำมสกุลผิด ทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหำกท่ำนไม่ด ำเนินกำรส่งส ำเนำหนำ้

พำสปอรต์ใหท้ำงบรษิทัในกำรออกตั๋วเครือ่งบนิ 
• กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งมีกำรแจง้ล่วงหนำ้ก่อนออกเดนิทำงตำมขอ้ตกลง มิฉะน้ันถำ้แจง้หลงัจำกเจำ้หนำ้ที่

ออกเอกสำรทุกอย่ำงเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิในส่วนนี ้
• หลงัจำกทีท่่ำนไดช้ ำระค่ำมดัจ ำ และค่ำทวัรส์่วนทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภำยใน 3-7 วนั กอ่นกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัจะ

จดัส่งใบนัดหมำยเตรยีมตวักำรเดนิทำงใหท่้ำนทำงอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่่ำนไดร้ะบุไว ้
• รำคำทวัรใ์ชต้ ั๋วเครือ่งบนิแบบกรุป๊ ไม่สำมำรถเลือ่นวนัเดนิทำงไดจ้ะตอ้งเดนิทำงไป-กลบัตำมวนัเดนิทำงทีร่ะบุเท่ำน้ัน 
• ทำงบรษิทัไม่มีนโยบำยในกำรจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคำ้ทีไ่ม่รูจ้กักนั กรณีทีท่่ำนเดนิทำง 1 ท่ำน จะตอ้งจ่ำยค่ำพกัเดีย่ว

เพิม่ตำมรำคำทีร่ะบุไวใ้นรำยกำรทวัรเ์ท่ำน้ัน 
• PASSPORT ตอ้งมอีำยุกำรใชไ้ม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน กอ่นหมดอำยุ นับจำกวนัเดนิทำง ไป-กลบั 
• ลูกคำ้ทีเ่ดนิทำง 3 ท่าน อำจมีค่ำใชจ้่ำยเพิม่เตมิ (พกัเดีย่ว) ขึน้อยู่กบัมำตรำฐำนโรงแรม ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มีใน

บำงประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 
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• กำรใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ ำหรบันักท่องเทีย่วเดนิทำงไปต่ำงประเทศ จะตอ้งมกีำรเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้ำใจกบั
ผูใ้หบ้รกิำรในส่วนต่ำงๆ จงึรบกวนทุกท่ำนเตรยีมค่ำใชจ้่ำยส่วนนีเ้พือ่มอบใหห้วัหนำ้ทวัรร์ะหว่ำงกำรเดนิทำง 

• โปรแกรมน้ีมไีฟลท์บนิภายในประเทศ ฉะนัน้ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 
• ทางบรษิทัจะแจกน ้าดืม่ใหท่้านท่านละ  2  ขวด ณ สนามบนิ เน่ืองจากระหว่างเดนิทางทีร่สัเซยีจะไม่มี

น ้าบรกิาร จงึขอแนะน าใหท่้านโหลดลงกระเป๋า และทางโรงแรมจะมนี ้าใหท่้านละ 1 ขวดเพยีงคนืแรก
เท่านัน้ 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
• ค่ำตั๋วเครือ่งบนิระหว่ำงประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สำยกำรบนิ Uzbekistan Airways 
• ค่ำทีพ่กั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส ำหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงำนเทรดแฟร ์

กำรแข่งขนักีฬำ หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรยำ้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อำจจะมีกำร
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม) 

• ค่ำอำหำรครบทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ทำงบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์กำรเปลีย่นแปลง 
• ค่ำรถรบั-ส่งสนำมบนิ และตลอดรำยกำรทวัร ์
• ค่ำอตัรำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ทีร่ะบุไวใ้นรำยกำร  
• ค่ำประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่ำงกำรเดนิทำงในวงเงนิ ท่ำนละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ ซือ้ประกนักำรเดินทำงเพื่อใหค้รอบคลุมในเรือ่งสุขภำพ ท่ำนสำมำรถ
สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่จำ้หนำ้ของบรษิทั** อตัรำเบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 390 บำท ขึน้อยู่ระยะเวลำกำรเดนิทำง 

• ค่ำรถปรบัอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ พรอ้มพนักงำนขบัรถทีช่ ำนำญทำง (ไม่รวมทปิพนกังานขบัรถ) 
 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

• ค่ำบรกิำร และค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรำยกำร 
• ค่ำทปิมคัคุเทศกไ์ทย ค่ำทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนียมคอื 80 USD/ท่าน ตลอดทรปิกำร

เดนิทำง 
• ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด ฉะน้ันกระเป๋ำจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้ำหนักดงันี ้กระเป๋ำ

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ ำนวนไมเ่กนิท่ำนละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
• ค่ำธรรมเนียมหนังสอืเดนิทำง อำหำรทีส่ ัง่เพิม่ ค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
• ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร และส ำหรบัรำคำนีท้ำงบรษิทัจะไม่รวมค่ำภำษีท่องเทีย่วหำกมกีำรเก็บเพิม่ 
• ค่ำท ำใบอนุญำตกลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7%, ค่ำภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
• ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด 
• ค่ำยกกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญ่ในโรงแรมท่ำนละ 1 ใบ 
• ค่ำวซีำ่ส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1. พำสปอรต์ 2. ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3. ใบส ำคญัถิน่

ทีอ่ยู่ 4. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น (ถำ้ม)ี 5. สมุดบญัชเีงนิฝำก (ถำ้ม)ี 6. รูปถ่ำยส ี2 นิว้ 2 รูป ทำงบรษิทัจะเป็นผูด้ ำเนินกำร
ยืน่วซีำ่ใหท่้ำน โดยช ำระค่ำบรกิำรต่ำงหำก (ส ำหรบัหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเร ือ่งแจง้
เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีำ่) 

 
 

อตัราค่าบรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พำสปอรต์  ☐  วซีำ่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสทิธิย์กเลกิกำรเดนิทำงก่อนล่วงหนำ้ ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถท ำกรุป๊ไดอ้ย่ำงนอ้ย 15 ท่ำน ซึง่ในกรณีนี ้
ทำงบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่ำธรรมเนียมวซีำ่ (ถำ้ม)ี หรอืจดัหำคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถำ้ตอ้งกำร 

2. บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัรนี์ ้เมื่อเกดิเหตุจ ำเป็นสุดวิสยัจนไม่อำจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหำย สูญเสียหรอืไดร้บับำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของหวัหนำ้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับำงประกำรเชน่ กำรนัดหยุดงำน ภยัธรรมชำต ิกำรจลำจลต่ำงๆ 

3. รำยกำรนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บักำรยนืยนัจำกบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่ำงประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกควำม
ล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ เหตุกำรณท์ำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค ำนึงถงึ
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ควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง
เน่ืองจำกมีสิง่ผิดกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ หรอืเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้ง หรอืควำมประพฤติส่อไป
ในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้  ทำงบรษิทัไม่อำจคนืเงนิใหท่้ำนได ้
ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน ทำงบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซีำ่ อนัสบืเน่ืองมำจำกผูโ้ดยสำรเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ
หรอืคนต่ำงดำ้วทีพ่ ำพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจำกมีเอกสำรลง
นำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษิทัก ำกบัเท่ำน้ัน 

5. เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงินมดัจ ำ หรอืทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิัท หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงทำง
บรษิทัจะถอืว่ำท่ำนรบัทรำบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

เง่ือนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

• กรุณำจองล่วงหนำ้กอ่นกำรเดนิทำงพรอ้มช ำระมดัจ ำ งวดแรก 20,000 บาท  
• ส่วนทีเ่หลอืช ำระทนัทกีอ่นกำรเดนิทำงไม่นอ้ยกว่ำ 30 วนั มฉิะน้ันจะถอืว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำง  

 
การยกเลกิ 

• แจง้ล่วงหนำ้ไม่นอ้ยกว่ำ 60 วนั กอ่นกำรเดนิทำง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
• แจง้ล่วงหนำ้ 45 – 59 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 10,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนำ้ 31 – 44 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 15,000 บาท  
• แจง้ล่วงหนำ้ 21 – 30 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำมดัจ ำท่ำนละ 50% ของราคาทวัร ์
• แจง้ล่วงหนำ้ 1 – 20 วนั กอ่นกำรเดนิทำง หกัค่ำด ำเนินกำรต่ำงๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทำง, ถูกปฎเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงินทัง้หมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้่ำยใดๆ 
• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่ำใชจ้ำ่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ กำรยกเลกิหรอืล่ำชำ้ของสำย

กำรบนิ, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชำต,ิ กำรนัดหยุดงำน, กำรจลำจล หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
กำรควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ รสัเซยี 
 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ท่าน 
โทรศพัทท์ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ท่าน:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ท่าน:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไม่ทานเน้ือววั ☐  ไม่ทานเน้ือหมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
 
 
 


