
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซีย) – ล่องเรือแม่นํ้ามอสโคว ์

08.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน  โดยมีเจา้หน้าท่ีบริ ษัทฯ คอย

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.50 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG974 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

17.10 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 

4 ชัว่โมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรสัเซียและยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของ

ยุโรปมีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี 

19.00 น.     นําท่าน ล่องเรือแม่นํ้า Moskva ของกรุงมอสโคว ์ชมความงามยามเย็นของสองฝัง่ขา้งทาง 

                  ของกรุงมอสโควท่ี์สวยงาม  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีเรือไมส่ามารถล่องไดไ้มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษัทขอคืนค่า

ล่องเรือแกส่มาชิกท่านละ 10 USD** 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง รถไฟความเร็วสูง – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัแคทเธอรีน –  

  ป้อมปีเตอรแ์ละปอล 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

………. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก

เยอรมนั ใชเ้วลาเพียง 4 ชัว่โมงจากกรุงมอสโควสู์่ไปเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ระยะทางประมาณ 

800 กม.  

………. น. เดินทางถึง  สถานีรถไฟเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  เมืองท่ีสวยงามจนไดร้บัสมญานามวา่ 

“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง พุชก้ิน (Pushkin) หรือท่ีรูจ้กักนัในช่ือ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพกัในฤดู

รอ้นของราชวงศท่ี์สวยงามและเป็นบา้นท่ีรกัและโปรดปรานของสมาชิกครอบครวัโรมานอฟทุก

พระองค ์นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง



 

 

ในรสัเซีย มีหอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งท่ีทุกท่านตอ้งไมพ่ลาดชมก็คือ หอ้งอาํพนั 

(แอมเบอรร์ูม ) ท่ีเป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณค่ามิได ้ท่ีช่างจาก

เยอรมนัสรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชท่ี 1 แห่งรสัเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่

หกช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอาํพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณี

ลํ้าคา้จากอิตาลี หอ้งอาํพนัถูกสรา้งข้ึนใหมใ่นช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ 

มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าหส์หรฐั จากน้ันนําท่านชม ป้อมปีเตอรแ์ละปอล  (Peter and Paul 

Fortress)  ส่ิงกอ่สรา้งอนัดบัแรกสุดของเมือง เพ่ือเป็นอนุสรณต่์อชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน 

เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสกี้  ชมดา้นในซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์

โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทัง่กษัตริยพ์ระองค์ สุดทา้ยของราชวงศ ์พระ

เจา้นิโคลสัท่ี 2 และครอบครวั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดบั4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวาเรส – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – โบสถห์ยดเลือด –  

                  ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสก้ี 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวา

เรสต  ์  (Peterhof Palace) ท่ีสรา้งข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์ มหาราช พระตาํหนักท่ีไดช่ื้อวา่

เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน้ําพุท่ีพวยพุง่มาจากรูป

ป้ันสีทองและท่ีต่างๆ มากกวา่  100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง  ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบั

ประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง  หอ้งหบัต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัดว้ยทองคาํ

อร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเกา่แกท่รงคุณค่าทางประวติัศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่า

ได ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน้ําพุอนัตระการตาสวยงามไมแ่พ้

พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศส 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําชมความยิ่งใหญ่ของ  พระราชวงั ฤดูหนาว  (Winter Palace)  ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ  

มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลท่ี 5 

ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย- รสัเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็น พิพธภณัฑ์ 

เขา้ชม พิพิธภณัฑ์เฮอรมิ์เทจ  (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าค่าของโลก



 

 

กวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด  ดาวินซ่ี , ปีกสัโซ , 

แรมบรนัด์ , แวนโกะ๊  ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่ง

หน่ึง จากน้ันแวะถ่ายรูปกบั โบสถห์ยดเลือด  (Church of Christ’s Resurrection)  ซ่ึงพระ

เจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 พระบิดาถูกลอบ

ปลงพระชนม ์เพ่ือเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของรสัเซียใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง มีลกั ษณะรูปร่างคลา้ยวิหารเซนต์ บาซิลท่ีมอส

โคว์ จากน้ันใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงบนถนนเนฟสกี้  ศูนยก์ลางของนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ท่ีมี

สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งท่ีตั้งของยา่นการคา้ ,ยา่นท่ีอยู่

อาศยั,พระราชวงั,โรงละคร 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดบั4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสี่  มหาวิหารเซนตไ์อแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําเขา้ชม  มหาวิหารเซนตไ์อแซค  (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ี

สวยงามท่ี สุด และใหญ่เป็นลาํดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูป

เขียนไอคอน โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอยา่งมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตวั

เมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ี   

และถ่ายรูปท่ี ดา้ยหลงัของพระมหาวิหารเซนตไ์อแซค ซ่ึงจะมีรู ปป้ันแกะสลกัของพระเจา้นิ

โคลสัท่ี 1 ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันของพระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบแสดงความหมายแฝง

ถึงความศรทัธา ความรอบรู ้อาํนาจ และความยุติธรรม สอนท่ีสอง พระราชวงัเรเ์มอรี่ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

………….. นําท่านเดินทางกลบัสู่  กรุงมอสโคว์  โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ใชเ้วลาเพียง 4 

ชัว่โมงจากเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ไปกรุงมอสโคว ์ระยะทางประมาณ 800 กม. 

...........  เดินทางถึงกรุงมอสโคว ์ 

คํา่              รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมืองจตัรุ 

 นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดาว หรือเทียบเท่า 

นท่ีสองราชวงัเครลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่–จตัรุสั 

แดง–โบสถเ์ซนตบ์าซิล-ถนนอารบตั 



 

 

วนัท่ีหา้ พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่–จตัรุสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์าซิล-ถนนอารบตั  

                  - CIRCUS 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม  เมืองมอสโคว ์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 

10 ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่ นท่ีสุดในยุโรป  นําท่านเขา้สู่ภายในรั้ว

พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซารทุ์กพระองค ์

จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจุบนัเป็นท่ี

ประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ นําท่านสู่จตุั รสัวิหาร ถ่ายรูปกบั

โบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซิเอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้น

ในโบสถอ์สัสมัชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีสาํคญั เช่น การประกอบพิธีบรม

ราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์ากน้ันชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพร ะนางแอนนา 

ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาด

ระหวา่งการหล่อทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดใน

โลกท่ียงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา

โบสถ์อสัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ) นําเขา้ชม  พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่    เป็น

พิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว่ี ในช่วง

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรสัเซียจาก

คริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ีเป็นหน่ึงในสาม

พิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณแ์บบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่

องักฤษ และ อิหร่าน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย นําชม จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณส์าํคญัใน

ประวติัศาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทาง

การเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาล

สาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงคร ามโลกครั้งท่ี  2 บริเวณ

โดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก ่ วิหารเซนตบ์าซิล

(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ย

ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเอ อร ์ตั้งอยู่



 

 

บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิม  น้ําหนัก 

20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํ์ามาประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสินคา้กุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่องเมือง สรา้งในปีค .ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้

จาํพวกแบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม และราคาค่อนขา้งแพง  ชมอนุสรณส์ถานเล

นิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 นําท่านสู่  ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมา ณ 1 กม. เป็นทั้งยา่น

การคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูป

ลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

นําท่านชม  การแสดงละครสตัว ์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไมค่วรพลาด เช่น 

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้ งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ

อาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 

นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย  ***กรณีละครสตัวง์ดการ

แสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมม่ีการแ จง้ล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงืน 20 USD*** 

   นาํคณะเขา้สู่ท่ีพกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก เนินเขาสแปรโ์รว ์– สถานีรถไฟใตดิ้น – วิหารเซนตซ์าเวียร ์– สนามบินมอสโคว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําเดินทางสู่ เนินเขาสแปรโ์รว ์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ

กรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมยัสตาลิน  1ใน7ตึก 

นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยูเ่ป็นจาํนวนมากท่ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย  นําท่านชม  สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโค ว์ ถือไดว้า่มีความ

สวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ

สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ ดินมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูนํ้า

สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลกัษณะของ  

Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะ

ส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนตํา่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก                

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



 

 

บ่าย นําท่านเขา้ชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์ (Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์ แห่งชยัชนะใน

สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน

ถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีสาํคญัของนิกายรสัเซียนออโทดอกซใ์ชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีสาํคญั

ระดบัชาติ 

15.30 น. นําคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG975 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

วนัท่ีเจด็ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

06.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 

**************************************** 

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งกอ่นทาํการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

พกัเด่ียว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

08 – 14 สิงหาคม 2561 59,888 59,888 59,888 10,000 36,888 

19 – 25 กนัยายน 2561 58,888 58,888 58,888 10,000 35,888 

10 – 16 ตลุาคม 2561 61,888 61,888 61,888 10,000 37,888 

17 – 23 ตลุาคม 2561  61,888 61,888 61,888 10,000 37,888 

07 – 12 พฤศจกิายน 2561 57,888 57,888 57,888 10,000 34,888 

   



 

 

**ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

 
กรุณาชาํระเงินค่ามดัจาํ ท่านละ 20,000.- ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป ... เง่ือนไขค่าทวัรส์่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง

อยา่งนอ้ย 21 วนัหากท่านไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตจุาํเป็น 

*** ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง *** 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้อ งเด่ียว

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัใ นเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง แต่ละ
ห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 



 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้ง มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทาํหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขบั3USD,ไกด3์USD/วนั/ท่าน)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 21 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วนั/ท่าน)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการชาํระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือสาํรองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้ง ชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือ ทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง อยา่งน้อย  21 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่าํระเงิน หรือชาํระเงินไมค่รบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูม้ีช่ือในเอกสารการจอง ) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท



 

 

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัท เป็นลายลกัษณอ์กัษ ร ทางบริษัทไมร่บัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูม้ีช่ือในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรบัเงินคืน ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง

เพ่ือทาํเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 

หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจาก ค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวั แทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํ

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 20 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้กาํหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไมว่า่บางส่วน

หรือทั้งหมด  หรือถูกปฏิเสธการเขา้- ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคื่นเงินค่าบริการไมว่า่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดิน ทางในกรณีท่ีมี นักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อย กวา่ 20 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีไมม่ีวีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียว ทุก



 

 

ท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนด เพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้า

ช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณี ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลา สติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถนําออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณก์ีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 


