
 
 

 

 
 
 
 



 
 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร ์

17.30 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบิน
สิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ท่ี
บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ979 
 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  
วนัท่ีสอง มอสโคว ์– สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์– เซนตซ์าเวียร ์– อารบตั 

00.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงมอสโคว ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ362 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย(เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศ
ไทย 4 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรสัเซียและยงัครองอันดับเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของ
ยุโรปมีประวตัิศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี 
น าท่านชม สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ย
ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้
ดินมีจดุเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึ้ นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะของ Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวรีบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน 
รูปหล่อ ภาพสลกันูนต า่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก       

        
          

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
 เขา้ชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) 

เป็นมหาวหิารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามน
โปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี 
เป็นวิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญระดับชาติ        



 
 

น าท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่าน
การคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูป
ลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

    
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 
วนัท่ีสาม พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่–จตัรุสัแดง–วิหารเซนตบ์าซิล  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 
10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป  น าท่านเขา้สู่ภายในรั้ว
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ ้าซาร์ทุกพระองค์ 
จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  ปัจจบุนัเป็นท่ีประชุม
ของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตัุรัสวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์
อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้นใน
โบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีส าคัญใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองค์จากน้ันชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา 
ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาด
ระหวา่งการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท่ี์มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดใน
โลกท่ียังไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
โบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  น าเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรี่   เป็น
พิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดของรสัเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี ่ในช่วงคริสตศ์ตวรรษ
ท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  
ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวม
ทรพัยส์มบตัิของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ อิหร่าน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



 
 

บ่าย น าชม จตัุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน
ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทาง
การเมือง สรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาล
ส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบ
ของจตัุรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint 
Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซีย
โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตั้งอยู่บนป้อมสปาส
สกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์น ามาประดับ ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสินคา้กุม (GUM Department 
store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์
เนม เส้ือผา้ เครื่องส าอาง น ้ าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถานเลนิน ท่ีเก็บศพ
สรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี มอสโคว – ซากอรส์ – โบสถโ์ฮลีทรินิต้ี -โบสถอ์สัสมัชญั-IZMAILOVO MARKET    
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) 
เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สไดเ้ป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุด
และเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักดิ์ สิทธ์ิของประเทศ เป็น
วทิยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลยัสงฆ์ 
ชมโบสถโ์ฮลีทรินิต้ี  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสี
ทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงนิของนักบุญเซอรเ์จยีส
ท่ีภายในบรรจกุระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ 
ชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการ



 
 

สรา้งในสมัยพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัส
วหิารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเ์ก่าแก่ สรา้ง
ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มีแท่นส าหรับประกอบพิธีของ
พระสังฆราชและท่ีส าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหา
ราช ตอ้งการใหเ้หมือนหอระฆงัท่ีจตัุรสัวิหารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสูงกว่า  ชมบ่อน ้า
ศกัด์ิสิทธ์ิ (Chapel Over the Well)  ท่ีซึมขึ้ นมาเองตามธรรมชาติ 

   
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย จากน้ันใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้ของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหน้าโบสถ์ โดยเฉพาะ

ตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งมีใหเ้ลือกมากมายหลายแบบ  จากน้ันน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET 
ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อิสระใหท่้านไดเ้ลือกซื้ อสินคา้พื้ นเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูก
ท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุก๊ตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, 
อ าพนั, ของท่ีระลึกต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย    

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
น าคณะเขา้สูท่ี่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีหา้  โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม  – ถ่ายรูปกบัสุนขัฮสัก้ี – ข่ีสุนขัลากเลื่อน (ไม่รวมในคา่ทวัร)์    
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.) 
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างขึ้ นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็น
สถานท่ีทางศาสนาออกห่างไปจากมอสโก โดยใชช้ื่อว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานท่ีน้ีน า
ความเช่ือมาจากแผนดินศักดิ์สิทธิ โดยใชแ้ม่น ้ าอิสตรา เป็นตัวแทนของจอร์แดน และใชต้ัว
อาคารเป็นเสมือนสถานท่ีศกัดิ์สิทธิของเยรูซาเล็ม 



 
 

   
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

ร่วมสมัผสัประสบการณใ์หม่กับกิจกรรมสุนัขลากเล่ือน ท่ีใหค้วามรูสึ้กเหมือนไปเท่ียวยุโรป ให้
ท่านไดส้นุกสนาน กับน้องหมาท่ีจะพาท่านตะลุยหิมะ ซึ่งเป็นกจิกรรมท่ีสุนัขจะตอ้งใชก้ าลัง
อย่างมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไปดา้นหน้า เพื่อใหร้ถลากเล่ือนเคล่ือนท่ีไปขา้งหน้า 
โดยมีผูค้วบคุมและบงัคับใหสุ้นัขท่ีไดร้ับการฝึกฝนอย่างดี พวกน้ีเชื่อฟังค าสัง่และพาไปยังจุดท่ี
ตอ้งการไดอ้ย่างแม่นย า ในช่วงสภาวะท่ีหิมะตก  ไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนตห์รือ แมก้ระ
ทางเรือได ้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ารกัๆคู่กบัน้องหมาฮสักี้ ไดด้ว้ย...  
(ราคาน้ีรวมกิจกรรมสุนัขลากเล่ือนแต่ไม่รวมอุปกรณก์ารเล่นสกีทุกชนิด กรุณาติดต่อหวัหน้า
ทัวร)์ 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

น าคณะเขา้สูท่ี่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 
 
 

วนัท่ีหก เนินเขาสแปรโ์รว ์– NOVODEVICHY CONVENT – พิพิธถณัฑอ์วกาศ – หา้ง Vegus   
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จดุชมววิท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจด็ตึกท่ีสรา้งในสมยัสตาลิน 1ใน7ตึก 
นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือก
ซื้ อและต่อรองราคาไดด้ว้ย 



 
 

น าทุกท่านสู่ อารามชี (Novodevichy Convent) เป็นส านักนางชีท่ีสวยงาม เก่าแก่กวา่ 300 ปี 
ตั้งอยู่ริมน ้าทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมอสโก สรา้งในศตวรรษท่ี 16-17 ถือเป็นงานชิ้ น
เยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบบาโรก  อารามชีแห่งน้ีถูกคน้พบปี ค.ศ.1524 ในการเฉลิมฉลอง
ชยัชนะของรสัเซียจากการพิชิตเมือง Smolensk จากลิทัวเนีย แต่ไดม้ีการก่อสรา้งใหม่โดยปีเต
อรม์หาราชน้องชายของพระนางโซเฟีย ซึ่งใชเ้ป็นท่ีประทับแห่งท่ี 2 ในขณะท่ีเธอเป็นผูส้ าเร็จ
ราชการแผ่นดินของรสัเซียในยุค 1680 ขณะน้ันกษัตริยปี์เตอรม์หาราชขึ้ นครองบลัลงัก์
ราชวงศโ์รมานอฟ ต่อจากกษัตริยอ์เล็กซิสพระบิดาตั้งแต่ยงัเยาว ์โดยครองบลัลังกร์่วมกนักบั
พระนางโซเฟียซึ่งเป็นพระพี่นาง แต่เม่ือปีเตอรอ์ายุ 17 ทรงแย่งราชบลัลงักม์าจากพระพี่นาง 
โดยปลดพระนางโซเฟียและส่งพระนางเขา้ไปโกนหวับวชชีในโบสถม์ืดตลอดชีพ 

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
บ่าย  น าทุกท่านสู่ พิพิธภณัฑอ์วกาศมอสโคว ์(Museum of Cosmonautics) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีมีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรสัเซียในช่วงปี 
ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยุคท่ีมนุษยชาติก าลงัสนใจในเรื่องของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นท่ีท าให้
พวกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเคี่ยวกนัอย่างหนักเพื่อพิชิตอวกาศใหไ้ด ้เเละรสัเซียก็นับวา่มี
ความโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วา่ได ้ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดน้ันถูกจดัเเสดงไวท่ี้
พิพิธภณัฑเ์เห่งน้ีท่ีใครมาเท่ียวชมเเลว้จะตอ้งประทับใจอย่างเเน่นอน 
น าท่านเดินทางสู่ ห้าง VEGUS MEGA STORE  อิสระช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น 
BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรืออาจจะเ ป็น
สินคา้ของฝากต่างๆของประเทศรสัเซีย  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีเจด็  สนามบินมอสโคว ์
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
11.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตวัเดินทางกลบั 



 
 

14.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี SQ361 
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

วนัท่ีแปด สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ   
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร ์เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน 
07.15 น. เดินทางกลบัสูส่นามบินกรุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลนเ์ท่ียวบินท่ี SQ970 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 
เพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวมตัว๋ 

04 – 11 มีนาคม 2561 39,999 39,999 38,999 7,000 21,999 
04 – 11 เมษายน 2561 44,999 44,999 43,999 8,000 25,999 
11 – 18 เมษายน 2561 44,999 44,999 43,999 8,000 25,999 

29เมษายน – 06 พฤษภาคม 61 41,999 41,999 40,999 8,000 23,999 
27พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 61 41,999 41,999 40,999 8,000 23,999 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดงักล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนทีเ่หลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 



 
 

  
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึง
ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงิน
เพิม่เติมในกรณีที่อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 



 
 

อตัราคา่บริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บริการน้ีไม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์่อนการใชบ้ริการ) 

 ค่าทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 36 USD/ทรปิ/ทา่น (คนขบั3USD,ไกด3์USD/วนั/ทา่น) 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 USD/ทรปิ/ทา่น (3USD/วนั/ทา่น)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 
เง่ือนไขการช าระคา่บริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั 
กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง

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

ฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซี่(ผูม้ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก
ท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รับ
ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัท์ไม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด
อย่างหน่ึงเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ



 
 

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้
ใหค้รบถว้น โดยมีเงือ่นไขการคืนเงนิค่าบริการดงัน้ี 

2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ
แลว้ 

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงนิค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน า
เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า
หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทาง
บริษัท ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการ ไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 
ท่าน โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรบั
ประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทาง
นักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ท่ีทาง
บริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า
น าหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ
เอเจนซี่มิไดส่้งหน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 



 
 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษัทจะ
ค านึงถึงความปลอดภยัของนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวิตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 
ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเครื่องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกนัทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถ
น าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้ท้อง
เครื่องบินเท่าน้ัน  
2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบินเท่าน้ัน  
 
 


