
 

 

รหัสทัวร B2B1900792 
ทัวรรัสเซีย CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว – เซนตปเตอรสเบิรก 
7 วัน 5 คืน (TG) 
- เที่ยวชมเมืองมอสโคว (Moscow) ถายรูปที่โบสถเซนตบาซิล  

(Saint Basil's Cathedral)  
- เขาชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซาร 
- นําทานสูเมืองเซน็ตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ดวยรถไฟดวน  

(Sapsan Train) 
- ชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เกบ็งานศิลปะลํ้าคาของโลก

กวา 8 ลานช้ิน  
- พิเศษเมนู  ไขปลาคารเวียรและวอดกา 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลางวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก 

1 กรุงเทพฯ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว   O DELTA HOTELหรือ
เทียบเทา 

2 
มอสโคว  – น่ั งรถไฟ  SAPSAN สู นคร
เซนทปเตอรเบิรก – พิพิธภัณทเฮอมิเทจ - 
โบสถหยดเลือด – ถนนชอปปم�งเนฟสกี้ 

O O X 
PARK INN 

PRIBALTIYSKAYA 
หรือเทียบเทา  

3 เมืองปเตอรฮอฟ – มหาวิหารเซนตไอแซค 
- พระราชวังแคทเธอรีน O O O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

หรือเทียบเทา 

4 
ชมป�อมปเตอร แอนด พอล – ถายรูปคูกับ
พิพิธภัณทเรือรบออโรรา – หาง Galeria 
- น่ังรถไฟ SAPSAN สูกรุงมอสโคว 

O O   X 
DELTA HOTELหรือ

เทียบเทา 

5 
ม อ ส โค ว – พ ร ะ ร า ช วั ง เค ร ม ลิ น  – 
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – จตุรัสแดง – วิหาร
เซนทบาซิล – หางกุม – ละครสัตว 

O O X 
DELTA HOTELหรือ

เทียบเทา 

6 
IZMAILOVO  MARKET – ม ห าวิ ห าร
เซนทซาเวียร – สถานีรถไฟใตดิน – สนาม
กีฬาเลนิน –   สนามบิน                                           

O O  
 

7 กรุงเทพฯ     

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 

วันที่  20-26 ก.ค. 62  65,900 

วันที่  24-30 ส.ค. 62  59,900 

วันที่  14-20 ก.ย. 62  59,900 

วันที่  05-11, 23-29 ต.ค. 62  59,900 

วันที่  09-14 พ.ย. 62  55,900 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว 
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 

ประตู 4 เคานเตอร H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

10.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย TG 974 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 23 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 
10.50 น. และถึงกรุงมอสโคว เวลา 17.10 น.*** 

16.15 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรแลว นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) 
จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและ



 

 

สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน นอกจากน้ียังมีแผง
ลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือก
ซื้อและตอรองราคาไดดวย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DELTA หรือเทียบเทา 

วันที่ 2 มอสโคว – น่ังรถไฟ SAPSAN สูนครเซนทปเตอรเบิรก – พิพิธภัณท
เฮอมิเทจ - โบสถหยดเลือด – ถนนชอปปم�งเนฟสกี้ 

เชา  รับประทานอาหารเชา  

 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก 
(St.petersburg)  

***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ 
มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเปนตองลากกระเป�า
เดินทางดวยตัวทานเอง เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญหายได*** 

..... น. ขึ้นรถไฟ SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสูนครเซนทปเตอรเบิรก (ใช
เวลาประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

..... น. ถึงนครเซนทปเตอรเบิรกโดยสวัสดิภาพ นําชมความงดงามของนคร
เซ็นตปเตอรสเบิรก (St. Petersburg) ที่สราง โดยพระเจาปเตอรมหา
ราชเม่ือป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย 
 

นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่
ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่
รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่  5 ของไทยในการเจริญ
สัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปน เขาชม
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงาน
ศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอก
ระดับโลก เชน ลี โอนาโด ดาวินซี่ , ปกัสโซ, แรมบรันด , แวนโกะ 
ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหง
ห น่ึ ง   นํ าท า น เข า ช ม โบ ส ถ ห ย ด เลื อ ด  (Church of Christ’s 
Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูก
ลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพือ่เปนอนุสรณ
แด พ ระบิ ด า  นํ าท าน ต อ ไป ยั ง  ถนนช อป ป ง เน ฟ สกี้  (Nevsky 
Prospect) โดยชื่อถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคา
สายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของ
ที่ระลึก 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA 
หรือเทียบเทา 

 

 

 



 

 

วันที่ 3 เมืองปเตอรฮอฟ – มหาวิหารเซนตไอแซค - พระราชวังแคทเธอรีน  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ตั้งของ พระราชวัง
ฤดูรอน เปโตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจา
ปเตอร มหาราช พระตําหนักที่ไดชื่อวาเปน Russian Versailles เปน
พระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุท่ีพวยพุงมาจากรูปปم�นสีทอง
และที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่น
ตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หองหับตางๆ 
ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่
สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได สวน
ภายนอกก็เต็มไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตา
สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส จากน้ันนําเขาชมมหา
วิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหาร
ที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สราง
ดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนที่นับถือ
ของชาวเมืองอยางมาก เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของ
ทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บาย 
 
 

เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ี
เปนที่ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นใน
วันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิโคลัสที ่2 พรอมสมาชิกในราชวงศ



 

 

 
 
 

ถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนา
สุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ โรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป 
นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้น
วิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอา
ความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส 
มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอย
โดยเฉพาะหองอําพัน  (Amber Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ 
อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมรื่นงดงามในสไตลฝรั่งเศส หรือชอปปم�ง
สินคาพื้นเมืองไดตามอัธยาศัย 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือ
เทียบเทา 

วันที่ 4 ชมป�อมปเตอร แอนด พอล – ถายรูปคูกับพิพิธภัณทเรือรบออโรรา – 
หาง Galeria - น่ังรถไฟ SAPSAN สูกรุงมอสโคว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่ง
ในอดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการที่สราง
ขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระ
ศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุกพระองค  นําทานถายรูปกับพิพิธ
ภัณท เรือรบออโรรา (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร-ของ
รัสเซียที่  ที่ มีประวัติยาวนานรวมถึงการผานชวงการปฏิวัติการ



 

 

เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบคอมมิวนิสตในป ค.ศ. 1917 
และสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1941-1945 ดวย 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บาย 
 

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูหาง Galeria ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�ง
สิ นค าแบ รนด เนมมากมาย  อาทิ  เช น   ADIDAS , LACOSTE, 
UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO และอ่ืนๆ อีก
มากมาย  

 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสูกรุงมอสโคว (Moscow)  

***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ 
มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซ่ึงทานจําเปนตองลากกระเป�า
เดินทางดวยตัวทานเอง เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญหายได*** 

..... น. ขึ้นรถไฟ SAPSAN TRAIN เพื่ อเดินทางสูกรุงมอสโคว  (ใช เวลา
ประมาณ 4 ชั่วโมง) 

..... น. ถึงกรุงมอสโควโดยสวัสดิภาพ  

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA หรือเทียบเทา 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 มอสโคว– พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอร่ี – จตุรัสแดง – 
วิหารเซนทบาซิล – หางกุม – ละครสัตว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย 
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของ
ประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมือง
ที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเค
รมลิน  (Grand Kremlin Palace)ที่ ป ระทั บ ของพระเจ าซารทุ ก
พระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตป
เตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ
ประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ 
โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ 
เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ัน
ชมระฆังพระเจาซารสรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสราง
ระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาด
ระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความ
ตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวย
บรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไม
อนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอร่ี (The Kremlin 
Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสม



 

 

ของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่
เก็บสะสมของมีคาท่ีดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่
เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่
อยูท่ีอังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลอง
ทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 
17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม 
วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบ
ของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก 
วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 
9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก
ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบน
ป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจาก
ทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อป
ค .ศ .1995 ชมห างสรรพ สิ นค ากุ ม  (GUM Department store) 
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคา
จําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง 
ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเล



 

 

นินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 

คํ่า  อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 

 นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ 
ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด 
และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 
ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมี
บริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงด
การแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท *** 

ที่พัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA หรือเทียบเทา 

วันที่ 6 IZMAILOVO  MARKET – มหาวิหารเซนทซาเวียร – สถานีรถไฟใต
ดิน – สนามกีฬาเลนิน –   สนามบิน                                            

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระ
ใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเชน 
นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แมลูกดก, ผาคลุมไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ 
และอ่ืนๆอีกมากมาย จากน้ันนําท านเขาชมวิหารเซนตซาเวียร  
(Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เปน
มหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัย
ชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุง



 

 

มอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทาง
สถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�า
ใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซ
เวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปน
ลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูป
หลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําทาน
เดินทางกลับสูกรุงมอสโคว แลว จากนั้นนําทานถายรูปภายนอกกับสนาม
กีฬาเลนินหรือสนามกีฬาลุซนีกี้ (Luzhniki Stadium) สนามกีฬาระดับ
ความจุ 80,000 ที่ น่ังที่ใชเปนที่จัดพิธีเปดการแขงขันฟุตบอลโลก 
2016 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ไขปลาคาร
เวยีร, วอดกา)  

14.30 น.  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 

18.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG 975 

***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 23 ต.ค. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 
18.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 07.30 น.*** 

วันที่ 7 กรุงเทพ 

07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพโดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

โปรแกรม :  CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว - เซนตปเตอรสเบิรก 7 วัน 5 คืน 
โดยสายการบินไทย 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 

ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12

ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 

แตไมถึง7
ป  

[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

20-26 ก.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 40,900 6,900 
24-30 ส.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 39,900 6,900 
14-20 ก.ย. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 39,900 6,900 
05-11 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 39,900 6,900 
23-29 ต.ค. 62 59,900 59,900 59,900 59,900 39,900 6,900 
09-14 พ.ย. 62 55,900 55,900 55,900 55,900 39,900 5,900 

**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 
และฤดูกาล** 

 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิว
ยื่นวีซาภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการ
จองทัวรโดยอัตโนมัติ 
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ีกอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทัขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมู
คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตดัสินใจกอนการจอง
ไดจากทางเจาหนาท่ี 
6.  หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครวัตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **  
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
เบ้ียประกนัเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  



 

 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 ดอลลารสหรัฐ) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 ดอลลารสหรัฐ) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลอื 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทางหากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจําเปนทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยืน่วีซาและการยื่นวซีา 

 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอง

จะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต
ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการ
พิจารณาอนุมัติวีซาได  



 

 

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวยตนเอง
ในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับ
แลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปก
หนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

 

 

 



 

 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผู อ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg 
ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5.     บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที ่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีชาวตางชาตยิื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณี



 

 

ออกตั๋วเครื่องบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8.  กรณีชาวตางชาตวิีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการ  ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 

ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
 

ขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง
เดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) 
หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะ
ไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักใน
เมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจเปนหองที่มี
ขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหอง
อาจมีลักษณะแตกตาง 


