
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – จตุัรัสแดง – วหิารเซนต์บาซิล – พระราชวงัเครมลนิ  
พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี ถนนอารบัต – น่ังรถไฟใต้ดนิ – เนินเขาสแปร์โร่ – เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก  

พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ(พระราชวงัฤดูร้อน) 
พระราชวงัแคทเธอรีน – พพิธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล  

*** บินภายในมอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์ และเปลีย่นบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน ขากลบั ***             



ก าหนดการเดนิทาง 
ออกเดนิทางวนัที ่  

06-12 ก.ย. // 20-26 ก.ย. // 11-18 ต.ค. // 14-20 ต.ค. 2560 
วนัที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
07.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศช้ัน 4 เคาร์เตอร์

สายการบินไทย แอร์เวย์(เคาเตอร์ D) เจ้าหน้าทีค่อยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรทีน่ั่งบนเคร่ือง 

10.10 เหินฟ้าสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ส เทีย่วบินที ่TG974 
15.55 เดินทางถึงท่าอากาศยานดามาเดียดาวา  
......... เดินทางสู่นครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์ก (โดยสายการบินภายในประเทศ)  
.......... เดินทางถึงสนามบินปุกคาวา หลงัจากรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว เดินทางเข้าทีพ่กั 

ที่พกั:     PARK INN PREBALTICSKAYA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่ 2     เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ(พระราชวงัฤดูร้อน)  
             พระราชวงัแคทเธอรีน(พระราชวงัฤดูร้อน) – ช้อปป้ิงถนน NEVSKY PROSPEKT 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Petrodvorets) ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องอ่าวฟินแลนด ์รู้จกัเมืองน้ีกนัอยา่งแพร่หลายวา่
เป็นศูนยร์วมของสวนแห่งเมืองปีเตอร์ฮอฟ น าท่านสู่ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส พระต าหนักชายฝ่ังของ
กษตัริยรั์สเซียเพื่อใชพ้กัผ่อนและล่าสัตวใ์นฤดูร้อนท่ีมีช่ือเสียงมาก
ท่ีสุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวงั น ้ าพุ  สวนตอนล่าง สวน
ตอนบน เป็นหน่ึงในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก 
โดยเฉพาะน ้ าตกท่ีลดหลัน่กนัถึง 27 ขั้น น ้ าพุตกแต่งด้วยรูปป้ันถึง 
255 ช้ิน มี น า้พุใหญ่ที่สุด และ รูปป้ันแซมซันก าลังง้างปากสิงโต ท่ีมี
ช่ือเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelli 
เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่งชยัชนะเหนือสวีเดนท่ีทุ่งโปลตาวา เขา้ชมภายในพระราชวงั ประกอบดว้ย
หอ้งพกัผอ่น 26 หอ้ง อาทิ หอ้งเตน้ร าท่ีหรูหราฟู่ฟ่าดว้ยศิลปะบารอก ห้องทอ้งพระโรงใหญ่เป็นหอ้งท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในพระราชวงั หอ้งรูปภาพท่ีแสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจ านวน 368 รูป  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมือง “พุชกิน้” น าท่านเข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน ท่ีเร่ิมสร้างในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช

ให้เป็นท่ีพกัผ่อนของมเหสีองค์โปรด พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 ต่อมาก็ยกให้พระธิดาอลิซาเบธ ในปี 1741 ได้
ตกแต่งท าให้พระราชวงัหรูหรามากข้ึนและสมยัพระนางแคทเธอรี
นมหาราชก็ตกแต่งเพิ่มเติมข้ึนอีก ภายในเป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้อง
พกัผ่อน 50 ห้อง อาทิ ห้องโถงใหญ่ เป็นห้องท่ีสวยงาม ผลงานช้ิน
เอกของ Bartolomeo Carlo Rastrelli หน้าต่างประดับประดาด้วย



กระจก เทียน ปิดทองอร่ามตามรูปแบบศิลปะบารอก ชมห้องอ าพนั เป็นห้องท่ีมีความสวยงามท่ีสุดไม่วา่จะเป็น
ผนงัหรือรูปภาพประดบัก็น าอ าพนัมาตกแต่งทั้งหมด ห้องอาหารค ่าสีเขียว ออกแบบโดย Charles Cameron เป็น
หอ้งท่ีมีลกัษณะเด่นดว้ยศิลปะแบบคลาสสิก  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     PARK INN PREBALTICSKAYA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง                                
วนัที่ 3    พพิธิภณัฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวงัฤดูหนาว)  
 ป้อมปีเตอร์และปอล  
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชมพพิิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ หรือพระราชวงัฤดูหนาว แรกเร่ิมในปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนไดท้รง
ซ้ือภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ช้ิน จึงตอ้งสร้าง
ห้องส าหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ข้ึน
โดยท่ีพระนางเรียกห้องแสดงภาพน้ีวา่เฮอร์มิเทจ มี
ภาพเขียนท่ีทรงโปรดปรานกวา่ 3,000 ภาพ เหรียญ
โบราณ และอัญมณีมีค่า งานท่ีมีคุณค่าถูกเก็บ
สะสมในพระราชวงัฤดูหนาวสะสมต่อเน่ืองกัน
มากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่รัชสมยัของพระเจา้ เจา้นิ
โคลัสท่ี 1 มีการจดัหมวดหมู่ของสะสมทั้ งหมด 
และไดเ้ปิดพิพิธภณัฑ์แห่งแรกท่ีให้คนทัว่ไปเขา้ชมได ้ปัจจุบนัมีส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าจดัแสดงอยู่เกือบ 3 
ลา้นช้ิน 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านชมป้อมปีเตอร์และปอล ส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือ

สวีเดนดว้ยศิลปะบารอก ตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟส
ก้ี บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล ซ่ึงเป็นท่ีเก็บ
พระศพของราชวงศโ์รมานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเต
อร์มหาราชจนกระทัง่กษตัริยพ์ระองค์สุดทา้ยของ
ราชวงศ์  พระ เจ้านิ โคลัส ที  2  และครอบครัว 
จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชม ถนน Nevsky Prospekt 
เป็น ท่ี รู้จักกัน ดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ 
ศูนยก์ลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก ความยาว
ของถนน 4.5 กิโลเมตร เร่ิมตน้ท่ีหนา้พระราชวงัฤดูหนาว ส้ินสุดท่ีสถานีรถไฟมอสโก บนถนนมีสถาปัตยกรรม
ท่ีโดดเด่น ในช่วงศตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งสถานท่ีย่านการคา้ ย่านท่ีอยู่อาศยั พระราชวงั โรงละคร ร้านค้า 
โรงแรม และสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั    

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 



ที่พกั:     PARK INN PREBALTICSKAYA HOTEL หรือระดบัใกล้เคยีง         
 

                        

วนัที่ 4    เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – วหิารเซนต์ไอแซก – น่ังรถไฟด่วนSapsan   
 มอสโคว์ – ล่องเรือแม่น า้มอสควา 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นล าดับ 4 ของโลก เป็น

ต้นแบบของท่ีท าการรัฐบาลก รุงวอชิ งตัน  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ถ่ายรูปท่ีลานดา้นหลงัของมหาวิหารเซนตไ์อ
แซค จะมีรูปป้ันของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมา้กบัฐานท่ีมี
รูปป้ันพระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบ…จากนั้นนัง่รถผา่น
ชมเรือออโรร่า สร้างในช่วงปีค.ศ.1904-1905 ระหว่างการ
ท าสงครามของรัสเซียกบัญ่ีปุ่น เป็นเรือรบโบราณท่ีพ่ายแพ้
กลับมาเพราะล้าสมัยสู้ญ่ีปุ่นไม่ได้ ปัจจุบันเป็นเรือปลด
ระวางและท าเป็นพิพิธภณัฑ์ 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย สมควรแก่เวลา น าทุกท่านออกเดินทางสู่เมือง”มอสโคว”์ 

โ ด ย ร ถ ไ ฟ ด่ ว น  SAPSAN HIGH-SPEED 
TRAIN  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม. เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการเดินทาง จาก
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าสู่ กรุงมอสโคว์  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:     KATERINA HOTEL, MOSCOW หรือระดบัใกล้เคยีง    
**ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีท่ีเรือไม่สามารถล่องไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอคืนค่าล่องเรือแก่สมาชิกท่านละ 10 USD** 

วนัที่5 จตุัรัสแดง – พระราชวงัเคลมลนิ – พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี – ชมละครสัตว์ 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันเดินทางสู่จัตุรัสแดง ลาน

กวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของ
เ ห ตุ ก า ร ณ์ ส า คั ญ ใ น
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ ข อ ง รัส เซี ย 
บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงจะ
เป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรม
ท่ีสวยงาม เช่น วิหารเซนตบ์าซิล 



ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด ท่ีมีสีสันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็น
ศิลปะโกธิกบนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิมน ้ าหนกั 20 ตนั ชมห้างสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรมท่ี
เก่าแก่ของเมืองสร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวก แบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม ถ่ายภาพกบั
พิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ อาคารตึกสีแดง สถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ของรัสเซีย มีสมบติั
มากกวา่ 4.5 ลา้นช้ิน และเอกสารกวา่ 15 ลา้นช้ิน อนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดงภายในมี
ศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่พระราชวงัเครมลิน น าท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย 

เร่ิมก่อสร้างตามพระบญัชาของพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีรวบรวมทรัพยส์มบติัท่ีล ้ าค่า
ในช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 19 แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบริเวณดา้นหน้าพระราชวงัเครมลิน ซ่ึงตั้งอยู่บนชายฝ่ัง
ของแม่น ้ ามอสโควแ์ละแม่น ้าเนก
ลินน ายา ส ร้าง ข้ึน เพื่ อ เป็ น ท่ี
ประทับของพระเจ้าซาร์ผูค้รอง
เมืองทุกพระองค์ จนกระทั้ งยุค
ของซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ย
ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบัน
เป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ี
รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ น าท่านสู่จัตุ รัสวิหาร 
ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์
อันนันซิเอช่ัน โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน  และเขา้ชมด้านในโบสถ์อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ี
ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั สร้างในปี ค.ศ.1475-1479 จากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซาร์ สร้างในสมยัพระนาง
แอนนาท่ีทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อ  น าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความผิดพลาด
ระหวา่งการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ต่อดว้ยชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงั
ไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนกั 40 ตนั น าท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของ
สัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้
ยงัมีบริการถ่ายรูปกบัสัตว์ต่างๆ และมีของทีร่ะลกึด้วย  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      KATERINA HOTEL, MOSCOW หรือระดบัใกล้เคยีง    
***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 
 
 
 
 



 

วนัที่ 6   มอสโค – โบสถ์เซนต์ซาเวยีร์ – เนินเขาสแปร์โร่  
 ชมสถานีรถไฟใต้ดนิที่สวยที่สุดในโลก – เดนิทางกลบั 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โร่ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้ งเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน 
ซ่ึงท่านสามารถถ่ายรูปกบัหน่ึงในเจ็ดตึกท่ีใกลท่ี้สุด 
คือ มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ท่ีเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างใ  นสมยัพระนางแคทเธอรีนม
หาราชจากนั้นน าท่านสู่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดิน
ยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้ งย่านการค้า แหล่งรวม
วยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น อาทิ แมคโดนลั 
สตาร์บคั ฮาร์ดร็อคคาเฟต ์ฯลฯ และยงัมีศิลปินมานัง่
วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย ช้อปป้ิง เดินเล่นเก็บภาพบรรยากาศตาม
อธัยาศยั นอกจากน้ีท่านไดถ่้ายภาพกบัอาคารกระทรงการต่างประเทศของรัสเซียท่ียิง่ใหญ่สวยงามกบัศิลปกรรม
แบบสตาลินสไตล์ จากน้ันน าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดินเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถ
อวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ ประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรมประเพณีอนัสวยงาม 
สถานีแตกต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต หินอ่อน ท่ีสวยงาม  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเข้าชม วหิารเซนต์ซาเวยีร์ (Cathedral 

of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) 
เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย 
สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะ   ใน
สงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1ใชเ้วลาก่อสร้างนาน
ถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซีย
นออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญ
ระดบัชาติ ได้เวลาสมควรทุกท่านออกเดินทาง
สู่สนามบิน 

18.25 เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ส เทีย่วบินที ่TG975 

วนัที่7  กรุงเทพฯ        
07.30 น าท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปลอดภัย 



หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ, การล่าช้าอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ใน
ต่างประเทศ ที่ทางคณะเดนิทางในขณะนั้น ทั้งนีเ้พ่ือความปลอดภยัในการเดนิทาง โดย บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น
ทั้งนีก้ารตัดสินใจ  จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

อตัราค่าบริการ   
ออกเดนิทางช่วง 

 
 

ผู้ใหญ่พกั 
ห้องละ 2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

พกัท่านเดยีว / ห้อง 
จ่ายเพิม่ 

 

ก.ย. 2560 59,900 59,900 59,900 15,000 

ต.ค. 2560 63,900 63,900 63,900 15,000 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-มอสโคว-์กรุงเทพฯ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่าและ
ราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียน
ยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรรม)์/หากผูเ้ดินทางอายเุกิน 75ปี หรือไม่ไดเ้ดินทางไปและกลบั
พร้อมคณะ (ตอ้งซ้ือประกนัเพ่ิม)  

 น ้าด่ืมบริการบนรถโคช้ อาหารเสริม และขนมขบเค้ียว 
 หากท่านลืมสมัภาระไวใ้นหอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได ้

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 น ้าด่ืมบนรถ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (ทางบริษทัฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเน่ืองจากป้องกนัการสูญหายจากมิจฉาชีพท่ีแฝงตวัเขา้มา

ในโรงแรมท่ีพกั และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัส าหรับทุกท่าน) 

 ทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 12 ยเูอสดอลล่า 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวฒันธรรมการบริการแบบสากลโลกท่านละ 100 บาทต่อวนั  
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายงับริษทั และ
ค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 



 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และหรือ ผูร่้วม
เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือ
จดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนดัหยดุ
งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 ทางบริษัทจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 20 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทั

จะตอ้งใชเ้อกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่าน
จะตอ้งรอใหค้ณะครบ 20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วซ่ีาใหก้บัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นวซ่ีาเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายืน่วีซ่า
ดว้ยตวัเอง ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงคจ์ะ
ยืน่วซ่ีาท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหถู้กตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีาของท่าน 
บริษทัทวัร์เป็นแต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วซ่ีาเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วซ่ีาใหก้บัทางท่าน 

 กรณีวซ่ีาทีท่่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงทีเ่กดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า  ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตัว๋

เคร่ืองบินถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 120 
วนั (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการ
เดินทางหากท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าหอ้ง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ใหท่้านทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหท่้านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 



 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตั๋วเคร่ืองบิน 
หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนทีจ่ะส ารองยานพาหนะ 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน   หรือ กรุ๊ปที่
มีการการันตีค่ามัดจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคนืเงินได้      

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

 

 


