
 
 

 

 

 

 

 
 



 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซีย) – ล่องเรอืแม่น ้ำมอสโคว ์

08.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมำยเลข 2 เคำนเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอย

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.50 น. ออกเดินทำงจำกกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทยแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG974 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

17.10 น. ถึงสนำมบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรสัเซีย (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 

4 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรสัเซียและยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของ

ยุโรปมีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี 

19.00 น.     น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้ำ Moskva ของกรุงมอสโคว ์ชมความงามยามเยน็ของสองฝัง่ขา้งทาง 

                  ของกรุงมอสโควท่ี์สวยงาม  

 **ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีเรือไม่สามารถล่องไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษัทขอคืนค่า

ล่องเรือแก่สมาชิกท่านละ 10 USD** 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

 น ำคณะเขำ้สูท่ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดำว หรอืเทียบเท่ำ 

 

วนัที่สอง รถไฟควำมเรว็สูง – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระรำชวงัแคทเธอรนี –  

  ป้อมปีเตอรแ์ละปอล 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

………. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยใีหม่ล่ำสุดจำก

เยอรมนั ใชเ้วลาเพียง 4 ชัว่โมงจากกรุงมอสโควส์ู่ไปเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ระยะทางประมาณ 

800 กม.  

………. น. เดินทางถึง สถำนีรถไฟเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เมืองท่ีสวยงามจนไดร้ับสมญานามว่า 

“ราชินีแหง่ยุโรปเหนือ”  

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถ่ิน 

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมือง พุชก้ิน (Pushkin) หรือท่ีรูจ้กักนัในชื่อ ซาโก เซโล ซ่ึงเป็นท่ีพกัในฤดู

รอ้นของราชวงศท่ี์สวยงามและเป็นบา้นท่ีรกัและโปรดปรานของสมาชิกครอบครวัโรมานอฟทุก

พระองค ์น าท่านเขา้ชม พระรำชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึง

ในรัสเซีย มีหอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งท่ีทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คือ หอ้งอ ำพัน 

(แอมเบอร์รูม) ท่ีเป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อันประมาณค่ามิได ้ท่ีช่างจาก

เยอรมนัสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชท่ี 1 แหง่รสัเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่

หกชิ้ นเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัดว้ยอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณี

ล ้าคา้จากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูกสรา้งขึ้ นใหม่ในชว่ง 20 ปีท่ีผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ 



 

มากกวา่ 142 ลา้นดอลล่าหส์หรฐั จากน้ันน าท่านชม ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul 

Fortress)  ส่ิงก่อสรา้งอนัดบัแรกสุดของเมือง เพ่ือเป็นอนุสรณ์ต่อชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน 

เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสก้ี ชมดา้นในซ่ึงเป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์

โรมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทัง่กษัตริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์พระ

เจา้นิโคลสัท่ี 2 และครอบครวั 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

 น ำคณะเขำ้สูท่ี่พกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดบั4ดำว หรอืเทียบเท่ำ 

 

วนัที่สำม พระรำชวงัฤดูรอ้นเปโตรวำเรส – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – โบสถห์ยดเลือด –  

                  ชอ้ปป้ิงถนนเนฟสก้ี 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof)  ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ พระรำชวงัฤดูรอ้นเปโตรวำ

เรสต ์  (Peterhof Palace) ท่ีสรา้งขึ้ นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช พระต าหนักท่ีไดช้ื่อว่า

เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุท่ีพวยพุ่งมาจากรูป

ป้ันสีทองและท่ีต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบั

ประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลงัการยิ่ง หอ้งหบัต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัดว้ยทองค า

อร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่า

ได ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุ์และสวนน ้าพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้

พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรัง่เศส 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

น าชมความยิ่งใหญ่ของ พระรำชวังฤดูหนำว (Winter Palace)  ท่ีประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ 

มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานท่ีแห่งน้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลท่ี 5 

ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   ปัจจุบันพระราชวงัน้ีไดถู้กใชเ้ป็นพิพธภณัฑ ์

เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล ้าค่าของโลก

กว่า 8 ลา้นชิ้ น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, 

แรมบรนัด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่ง

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

เจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งขึ้ นบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 พระบิดาถูกลอบ

ปลงพระชนม์ เพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียใน

คริสตศ์ตวรรษท่ี 16-17 มาใชใ้นการก่อสรา้ง มีลกัษณะรูปร่างคลา้ยวิหารเซนต์บาซิลท่ีมอส

โคว ์จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงบนถนนเนฟสก้ี ศูนยก์ลางของนครเซนต์ปีเตอรส์เบิร์ก ท่ีมี

สถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นในชว่งคริสตศ์ตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งท่ีตั้งของยา่นการคา้,ยา่นท่ีอยู่

อาศยั,พระราชวงั,โรงละคร 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิ่น 



 

 น ำคณะเขำ้สูท่ี่พกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดบั4ดำว หรอืเทียบเท่ำ 

 

วนัที่สี ่ มหำวิหำรเซนตไ์อแซค – รถไฟควำมเรว็สูง – กรุงมอสโคว  

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าเขา้ชม มหำวิหำรเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีไดช้ื่อว่าเป็นมหาวิหารท่ี

สวยงามท่ีสุด และใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูป

เขียนไอคอน โบสถ์ศกัด์ิสิทธ์ิแห่งน้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัว

เมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งน้ี  

และถ่ายรูปท่ีดา้ยหลังของพระมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซ่ึงจะมีรูปป้ันแกะสลักของพระเจา้นิ

โคลสัท่ี 1 ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันของพระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบแสดงความหมายแฝง

ถึงความศรทัธา ความรอบรู ้อ านาจ และความยุติธรรม สอนที่สอง พระรำชวงัเรเ์มอรี ่

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

………….. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ใชเ้วลาเพียง 4 

ชัว่โมงจากเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ไปกรุงมอสโคว ์ระยะทางประมาณ 800 กม. 

...........  เดินทางถึงกรุงมอสโคว ์ 

ค ำ่              รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพ้ืนเมืองจตัรุ 

 น ำคณะเขำ้สูท่ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดำว หรอืเทียบเท่ำ 

นที่สองรำชวงัเครลิน–พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรี–่จตัรุสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์ำซิล-ถนนอำรบตั 

วนัที่หำ้ พระรำชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรี–่จตัรุสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์ำซิล-ถนนอำรบตั  

                  - CIRCUS 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 

10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป  น าท่านเขา้สู่ภายในรั้ว

พระรำชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์

จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นท่ี

ประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตุัรสัวิหาร ถ่ายรูปกบั

โบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซิเอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้น

ในโบสถอ์สัสมัชญั ซ่ึงเป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรม

ราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์ากน้ันชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา 

ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาด

ระหวา่งการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดใน

โลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน (หำกมีพิธีกรรมทำงศำสนำ



 

โบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ชมดำ้นใน) น าเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรี่   เป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ี เก่าแก่ ท่ี สุดของรัสเ ซียเ พ่ือเป็นท่ีเ ก็บสะสมของเจ ้าชายมัสโควี่  ในช่วง

คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจาก

คริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสาม

พิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ท่ี

องักฤษ และ อิหร่าน 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

บ่ำย น าชม จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทาง

การเมือง สรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาล

ส าคัญๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี  2 บริเวณ

โดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหำรเซนตบ์ำซิล

(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ย

ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู่

บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 

20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมหำ้งสรรพสินคำ้กุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้

จ าพวกแบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถำนเล

นิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรพ้ืนเมือง 

 น าท่านสู่ ถนนอำรบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่าน

การคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูป

ลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

น าท่านชม กำรแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เช่น 

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ

อาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 

นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรูปกับสตัวต่์างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการ

แสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงืน 20 USD*** 

   น ำคณะเขำ้สูท่ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดำว หรอืเทียบเท่ำ 

 

 

 

 



 

วนัที่หก เนินเขำสแปรโ์รว ์– สถำนีรถไฟใตด้ิน – วิหำรเซนตซ์ำเวียร ์– สนำมบินมอสโคว 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าเดินทางสู่ เนินเขำสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ

กรุงมอสโคว์ไดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมัยสตาลิน  1ใน7ตึก 

นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย น าท่านชม สถำนีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว์ ถือไดว้่ามีความ

สวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ

สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้ นมาเป็นผูน้ า

สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลกัษณะของ 

Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะ

ส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต า่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก                

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

บ่ำย น าท่านเขา้ชม วิหำรเซนตซ์ำเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน

ถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญ

ระดบัชาติ 

15.30 น. น าคณะเดินทางสู่สนำมบิน มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ TG975 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

 

วนัที่เจด็ สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

06.45 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจ 

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

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัรำค่ำบริกำร 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอำยไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอำยไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

รำคำ 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

25กนัยำยน-01ตลุำคม60 56,900 56,900 55,900 10,000 39,900 

04 – 10 พฤศจกิำยน 60 56,900 56,900 55,900 10,000 39,900 

11 – 17 พฤศจกิำยน 60 56,900 56,900 55,900 10,000 39,900 

18 – 24 พฤศจกิำยน 60 56,900 56,900 55,900 10,000 39,900 

25พฤศจกิำ-01ธนัวำคม60 56,900 56,900 55,900 10,000 39,900 

   

 

**ค่ำบริกำรขำ้งตน้ ยงัไม่รวมค่ำทิปคนขบัรถ หวัหนำ้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** รำคำเด็กอำยุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บำท** 
 

กำรเดินทำงในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ  ำนวน 20 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรอืเปลี่ยนแปลงรำคำ 

 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 



 

  

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว

(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
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 



 

 

อตัรำค่ำบรกิำรน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณำสอบถำมจำกหวัหนำ้ทวัรก่์อนกำรใชบ้รกิำร) 

 ค่ำทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทำ่นละ 36 USD/ทริป/ทำ่น (คนขบั3USD,ไกด3์USD/วนั/ทำ่น)  

 ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร ์ทำ่นละ 21 USD/ทริป/ทำ่น (3USD/วนั/ทำ่น)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขกำรช ำระค่ำบรกิำร 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน

ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท 

ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี

รฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียวหรือเอ

เจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัท

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ

จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง

เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 

หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย

มีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 



 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก ำหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศ

ท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุก

ท่านยนิดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้

คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้า

ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้

ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั

สถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบินฯลฯ  



 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 


