
 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี  

15.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน 

ETIHAD AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที่

บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง 

18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง  

 

วนัที่สอง มอสโคว ์– วิหารซาเวียร ์– ถนนอารบตั – IZMAILOVO MARKET – โชวล์ะครสตัว ์

03.10 น. ออกเดินทางสู่นครมอสโคว ์ดว้ยเท่ียวบินท่ี EY065 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

07.40 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 

4 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรสัเซียและยงัครองอนัดบัเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของ

ยุโรปมีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี 

น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพ

ดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย สรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะใน

สงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน

ถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญ

ระดบัชาติ จากน้ันน าท่านสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 

กม. เป็นทั้งยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่

วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย จากน้ันใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะ

ตุ๊กตาแม่ลูกดก ซ่ึงมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ  จากน้ันน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET 

ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูก

ท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุก๊ตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, 

อ าพนั, ของท่ีระลึกต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไม่ควรพลาด เชน่ 

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ

อาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาที พกั 15 นาที และชว่งหลงัอีก 45 

นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต่์างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการ



 

แสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงืน 20 USD*** 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่สาม สแปรโ์รว ์ฮิลส ์– สถานีรถไฟใตด้ิน – เมอรม์านสค ์– ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเดินทางสู่ เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ

กรุงมอสโคว์ไดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมัยสตาลิน  1ใน7ตึก 

นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย  

จากน้ันน าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก 

ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากชว่ง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้ นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะ

ของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลกัษณะของ Monumental art คือ

ลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของ

งานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต า่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว (เน่ืองจากไฟลทภ์ายในประเทศรสัเซีย มีการ

เขม้งวดก าหนดส าภาระ จ  ากัดใหท่้านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรมั ซ่ึงบางครั้ง

อาจใหน้ าน ้าหนักส  าภาระท่ีข้ึนเครื่องมาชัง่รวมดว้ยท าใหอ้าจมีค่าใชจ้่าเพิ่มในกรณีที่ส  า

ภาระน ้าหนกัเกิน จงึขอความรว่มมือในการค านวนน ้าหนกัสมัภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง) 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเมอรม์านสค ์(Murmansk) โดย สายการบินแอรโ์รฟลอตแอรไ์ลน ์

เที่ยวบินที่  SU1324 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมอรม์านสค ์เมืองเมอรม์านสค ์ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและ

ศนูยก์ลางการบริหารแควน้ปกครองตนเองของรสัเซีย และตั้งอยูบ่นชายฝั่งทางตอนเหนือของ

คาบสมุทรโคล่าใกลก้บัพรมแดนของนอรเ์วยแ์ละฟินแลนด ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

20.00 น. เชิญสมัผสัประสบการณช์มความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืด

มิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผิวดวง

อาทิตยป์ะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหว้งอวกาศ หรือท่ีเรียกว่าลม

สุริยะ (Solar wind) เม่ือลมสุริยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาค

อิเล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของแก๊สท่ีล่องลอยอยู่

ในชั้นบรรยากาศ จึงท าใหเ้กิดการเรืองแสงเป็นสีสนัต่างๆ มกัพบไดใ้นช่วงเดือนธันวาคม – 



 

มีนาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถพบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเท่าน้ัน (ทั้งน้ีการพบ

ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะน้ันดว้ย) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่าน

เดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

   น าคณะเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรอืเทียบเท่า 

 

วนัทีส่ี ่ เมอรม์านสค ์– หมู่บา้นซาม่ี – Husky Park – ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซาม่ี (Sami village) ชนเผ่าพ้ืนเมืองดั้งเดิมของรสัเซีย ท่ีประกอบ

อาชีพล่าสตัว ์ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร ์และสตัวเ์มืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

อาทิเช่น ใหอ้าหารใหอ้าหารสตัว ์และทดลองขี่กวางเรนเดียร์ หรือขบัขี่สโนวโ์มบิล เป็นตน้ 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง) 

เที่ยง            บรกิารอาหารกลางวนัแบบพ้ืนเมือง ณ หมู่บา้นชาวซาม่ี 

บ่าย            น าท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟารม์สุนัขพนัธฮ์สัก้ี ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรู ้

เป็นพนัธุท่ี์ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัข

พนัธุน้ี์เพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิม่ะ ใหท่้านไดส้มัผัสประสบการณ์ นัง่รถเทียม

สุนัขฮสัก้ีลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยท่ีฟารม์น้ีจะบริการตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนม

พ้ืนเมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่โรงแรม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

20.00 น.    น าท่านชม แสงออโรร่า (POLA LIGHT) ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด (ทั้งน้ีการพบ

ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้ นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะน้ันดว้ย) ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทาง

กลบัสู่ท่ีพกั  

   น าคณะเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่หา้ เมอรม์านสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวทอ้งถ่ิน – เรือท าลายน ้ าแข็งพลังนิวเคลียร ์–  

สนามบินเมอรม์านสค ์– มอสโคว ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภณัฑเ์รื่องราวทอ้งถ่ิน (Museum of local Lore) พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดง

เร่ืองราวของชาวซาม่ีหรือแลปส ์ชนพ้ืนเมืองท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเขา้ชม เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin 

ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้ าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสรา้งในปีค.ศ.1958 ท่ีเมืองเลนินกราด 

Leningrad หรือ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ท่ีกลบัมาใชช้ื่อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซ



 

เวียต ซ่ึงไดป้ลดระวางและจอดเทียบท่า ใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมอยู่ท่ีเมืองมูรมานสก์ น้ี 

ขณะท่ีรุ่นอ่ืน ๆ ถดัมา เชน่รุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอ่ืนๆ ยงัปฏิบติัการอยูใ่นทะเลอารค์

ติก เพ่ือเปิดทางใหก้บัเรือเดินสมุทรในการ ขนส่งสินคา้ และบางล าก็ใชก้ารน านักท่องเท่ียวไป

ส ารวจขั้วโลกเหนือ North Pole  

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอรม์านสค ์เพ่ือท าการเช็คอินตัว๋และเดินทางกลบัสู่มอสโคว์ 

(อาหารค า่ บริการท่านดว้ยอาหารกล่อง) 

18.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอรโ์รฟลอตแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่  

SU1235 

20.55 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรอืเทียบเท่า 

วนัที่หา้ มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– สถานีรถไฟใตด้ิน – พระราชวงัเครมลิน –  

วนัที่หก พระราชวงัเครมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – วิหารเซนตบ์าซิล  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้สู่ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้

ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตุัรัส

วิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซิเอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อสัสมัชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การ

ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์ากน้ันชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยั

พระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิด

ความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการ

สรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน (หากมี

พิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  

  น าเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่   เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรสัเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสม

ของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดี

ท่ีสุดของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี

เป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 

2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บ่าย  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 วิหารเซนตบ์าซิล

(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 ชมหา้งสรรพสินคา้กุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้

จ าพวกแบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถานเล

นิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรอืเทียบเท่า 

 

วนัที่เจด็  สนามบินมอสโคว ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

10.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

12.45 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY068 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ชัว่โมง) 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 

23.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี EY406 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

 

วนัที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

09.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

 
 

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

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้** 

 
 
 
 
 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12

ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

04 - 11 กุมภาพนัธ ์2561 59,900 59,900 59,900 9,500 43,900 

21 – 28 กุมภาพนัธ ์2561 59,900 59,900 59,900 9,500 43,900 

04 – 11 มีนาคม 2561 59,900 59,900 59,900 9,500 43,900 

09 – 16 มีนาคม 2561 59,900 59,900 59,900 9,500 43,900 

12 – 19 มีนาคม 2561 59,900 59,900 59,900 9,500 43,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงราคา 

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

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั 

 



 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้เด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

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

เมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4.  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 36 USD/ทริป/ทา่น (คนขบั3USD,ไกด3์USD/วนั/ทา่น)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 USD/ทริป/ทา่น (3USD/วนั/ทา่น)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 



 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก

ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบั

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบริษัทอยา่งใด

อยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ ***ในกรณีที่วนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 

45 วนั*** 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช 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. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด

นักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

6. ในกรณีท่ีลกูคา้ยืน่วีซ่ากบัทางบริษัทแลว้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ช าระมาแลว้ 



 

ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้า่ยตามท่ีเกิดขึ้ นจริง 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอื่นๆ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหนา้ชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา 

ดงัน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้

แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

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



 

ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้ง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 


