
 

 

รหัสทัวร WRO1901576 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน (EK) 
 
มหาวิหารเซนตซาเวียร – อารบัท - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี  
โบสถอัสสัมชัญ - ปนใหญพระเจาซาร – หอระฆังพระเจาอีวาน - สแปรโรฮิลล  
รัสเซ่ียนเซอรคัส – สถานีรถไฟใตดิน – ตลาดอิสมายลอฟก้ี – จัตุรัสแดง - โบสถหยดเลือด 
มหาวิหารเซนตบาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร – หางสรรพสินคากุม – ลองเรือแมน้ํามอสโคว 
พระราชวังฤดูหนาว              
  
        

 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      สนามบินสุวรรณภูม ิ 
22.00 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายขาออกระหวาง

ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาท่ีคอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

 
วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร – อารบัท 
01.15 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เท่ียวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
04.45 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น.  เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธ

รัฐรัสเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว นํา
ทานถายรูป มหาวิหารเซนตซาเวียร ซึ่งเปนวิหารโดม
ทองที่ใหญท่ีสุดในรัสเซีย ต้ังอยูใจกลางเมืองติดกับแมน้ํา
มอสโคว รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอโลหะเปนรูปนักรบ
โบราณกับกษัตริยที่สวยงามและเหมือนจริง จากน้ันนํา
ทานเดินทางสู ถนนอารบัท เปนถนนคนเดินหามรถผาน 
เปนถนนศิลปนและแหลงพบปะของผูคนในเมือง เปนท้ังยานการคาและแหลงรวม
วัยรุน รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตางๆ มีศิลปนมาน่ังวาดรูป ทั้ง
รูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีตางๆ และ รูปลอเลียน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูที่พัก ณ HOLIDAY 
INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ -  โบสถอัสสัมชัญ - ปนใหญพระเจาซาร 

- หอระฆังพระเจาอีวาน  สแปรโรฮิลล - รัสเซ่ียนเซอรคัส                     



 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน 
จุดกําเนิดแหงประวัติศาสตรรัสเซียที่มีอายุ
ยาวนานกวา 850 ป ต้ังอยูบนเนินสูงถึง 40 
เมตร ริมแมน้ํามอสโก ชม พิพิธภัณฑอาร
เมอรร่ีเปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกที่สุดของรัสเซีย 
ซ่ึงเปนที่เก็บสมบัติล้ําคาของกษัตริยรัสเซีย 
ท้ังเคร่ืองประดับท่ีทําดวยเพชร ทองคํา 
อุปกรณการสูรบของกษัตริยสมัยโบราณ ชุดฉลองพระองคของกษัตริยและพระราชินี 
ซ่ึงในบริเวณน้ันจะมี โบสถอัสสัมชัญ เปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ 
สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปนใหญพระเจาซาร สรางในสมัย ค.ศ.1586 
เพ่ือตองการสรางปนใหญท่ีสุดในโลกและยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซ 
และมีลูกกระสุน น้ําหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับวาเปนของสะสมในยุคน้ัน ชม หอ
ระฆังพระเจาอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเปนส่ิงกอสรางท่ีสูงที่สุดในยุคน้ัน และได
ออกกฎหมายหามกอสรางส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆังน้ี ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ 
ชมระฆังใหญที่สุดของเครมลิน เรียกวา ระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอน
นาที่ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพ่ือนําไปติดต้ังบนหอระฆังแต
เน่ืองจากมีความผิดพลาดจึงทําใหระฆังแตกออก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู สแปรโรฮิลล หรือ เนินเขา
นกกระจอก ถายรูปดานหนา มหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สุด
ของรัสเซีย ที่น่ีจะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึก
สูง 7 ตึกที่สรางในสมัยของสตาลิน คือ ตึกท่ีทําการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 
2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกใน
ราคาถูกต้ังอยูเปนจํานวนมาก จากน้ันนําทานชมการแสดงละครสัตวที่ข้ึนช่ือของ
รัสเซีย รัสเซ่ียนเซอรคัส เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด ผสมผสานกับ
การแสดงกายากรรมและมายากลอันนาต่ืนตาต่ืนใจ 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูท่ีพัก  ณ HOLIDAY INN HOTEL 
หรือระดับเดียวกัน  

 
 
 



 

 

วันที่ส่ี สถานีรถไฟใตดิน–ตลาดอิสมายลอฟก้ี-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนตบาซิล–หอนาฬิกา
ซาวิเออร–หางสรรพสินคากุม–ลองเรือแมน้ํามอสโคว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทาน
ชม สถานีรถไฟใตดิน ใครมามอสโควจะตองไดลองน่ัง รถไฟ
ใตดินดูสักคร้ังเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดินท่ีสวย
ท่ีสุดในโลกแลวยังมีความลึกอีกตางหาก รถไฟใตดินทําให
ผูคนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวกกวาบนถนน
ท่ัวไปสถานีรถไฟใตดินเปนส่ิงกอสรางท่ีชาวรัสเซียสามารถ
อวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความย่ิงใหญตลอดจนประวัติศาสตรความเปนชาตินิยม
และวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม
เน่ืองจากการตกแตงของแตละสถานีที่ตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เคร่ือง
แกว หินแกรนิต และหินออน นําทานสู ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคาพ้ืนเมือง
ซ่ึงทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย 
อาทิเชน ตุกตามาทรอชกา(แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม 
พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง คําวาสีแดงใน
ความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จัตุรัสแดงน้ีเปนลานกวาง เปนเวทีของเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซีย ไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การ
ประทวงทางการเมือง จัตุรัสแดงสรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปจจุบันใชจัดงาน
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวัน
ระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงนําทาน
ถายรูปดานหนามหาวิหารเซนตบาซิล สรางในสมัยพระเจาอีวาน
ท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเปน แบบรัสเซียโบราณประกอบดวยยอด
โดม 9 ยอด เพ่ือเปนอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร (มอง
โกล) อยางเด็ดขาด ใชเปนหองสําหรับสวดมนตในสมัย
คริสตศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกา
ยา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีทํามาจากทับทิม
หนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวลักษณะคลายหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอน
แตมีอายุมากกวา หางสรรพสินคากุม สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง เปน
หางสรรพสินคาที่ใหญโตและสวยงาม จําหนายสินคาอุปโภค เส้ือผา ของใชใน
ครัวเรือน แบรนดเนม เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และสินคาท่ีระลึก มีรานคามากกวา 
200 ราน จากน้ันนําคณะ ลองเรือแมน้ํามอสโคว สัมผัสบรรยากาศสองขางทาง



 

 

สถานที่สําคัญอยางสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว **หากไมสามารถลองเรือได ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการลองเรือเปนชมโชวบัลเลต โดยไม
ตองแจงใหทราบ** 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูท่ีพัก ณ HOLIDAY INN HOTEL 
หรือระดับเดียวกัน  

 
วันทีห่า  มอสโคว – เซนตปเตอรสเบิรก – โบสถหยดเลือด - พระราชวังฤดูหนาว 
เชา  บริการอาหารเชา (SET BOX) สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ 
…….…. น. ออกเดินทางสู นครเซนตปเตอรสเบิรก โดยรถไฟดวน SAPSAN เทคโนโลยีใหม

ลาสุดจากเยอรมัน ใชเวลาเพียง    4 ช่ัวโมงจากกรุงมอสโควสูไปเซนตปเตอรสเบิรก 
ระยะทางประมาณ 800 กม. 

 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรก จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง ซ่ึงเปน
จุดศูนยกลางความเจริญที่เกาแกท่ีสุด ไดรับการขนานนามวาหนาตางของยุโรป 
เน่ืองจากเปนหน่ึงในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางดานวัฒนธรรม เปน
ศูนยกลางทางตรรกศาสตร ประดุจเพชรน้ําเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปจจุบัน
เมืองน้ีเปนที่รูจัก                    กันอยางแพรหลายทั่วโลกวาเปนเมืองที่สวยงาม
และรุมรวยดวยศิลปวัฒนธรรมดุจดังราชินีแหงยุโรปเหนือ นําทานถายรูปดานหนา
โบสถหยดเลือด สรางข้ึนบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระ
ชนมและพระเจาอเล็กซานเดอรท่ี 3 ทรงสรางโบสถข้ึนเพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา 
สถาปตยกรรมมีลักษณะคลายวิหารเซนตบาซิลท่ีกรุงมอสโคว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาชม 
พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเปนพระราชวังที่มีช่ือเสียงมากสราง
ในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่มีช่ือเสียง
ชาวอิตาเลียนกอสรางดวยสถาปตยกรรมแบบบารอกและ
ร็อกโคโคที่สรางพระราชวังใหเปนสัญลักษณของความ
ย่ิงใหญของพระเจาซาร และความรุงโรจนของจักรวรรดิ
รัสเซีย ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑท่ีใหญ
ท่ีสุดของรัสเซียที่เปดใหคนทั่วไปเขาชมไดจัดแสดงส่ิงของตางๆ ที่ทรงคุณคาเกือบ 3 
ลานช้ิน และเปนพิพิธภัณฑที่ใหญท่ีสุดของประเทศอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูท่ีพัก ณ PARK INN HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน 

 



 

 

วันทีห่ก พระราชวังปเตอรฮอฟ – ป�อมปเตอรแอนดปอล – กาลาดินเนอร พรอมการแสดง
พ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทาน
เดินทางสู พระราชวังปเตอรฮอฟ ต้ังอยูทางทิศใต ของอาว
ฟนแลนด ซ่ึงสรางข้ึนในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชดวย
สถาปตยกรรมยุคทองต่ืนตากับประติมากรรมท่ีวิจิตรพิสดาร
และอลังการยิ่งภายในพระราชวังสวนภายนอกก็ดารดาษไป
ดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาอิสระให
ทานเก็บภาพประทับใจไวเปนท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชม ป�อมปเตอรแอนดปอล เปน
ส่ิงกอสรางแรกสุดของเมืองเปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะบา
รอก เพ่ือใชเปนป�อมปราการป�องกันขาศึกรุกราน สวนตัววิหารปเตอรแอนดปอล เปน
ท่ีเก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟทุกพระองค ในอดีตเปนส่ิงกอสรางท่ีสูงสุดของ
เมืองและหามส่ิงกอสรางใดสูงกวา ซ่ึงภายในมีการประดับตกแตงดวยศิลปะบารอก
อยางสวยงาม 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา กาลาดินเนอร ภายในพระราชวังนิโคลัส และชม การแสดง
พ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย (Folk Dance Show) ทานจะไดสัมผัสกับเสียงดนตรีและ
การรองเพลง พรอมการเตนระบําที่สนุกสนานในแบบชนพ้ืนเมืองของรัสเซีย ชวงพัก
คร่ึงการแสดง เชิญทุกทานล้ิมรสไขปลาคารเวียร พรอมจิบแชมเปญและวอดกา นํา
ทานสูที่พัก ณ PARK INN HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 

 
วันทีเ่จ็ด  พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนตไอแซค – Pulkovo Outlet Village 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทุกทานเดินทางสู หมูบาน

พระเจาซาร หรือหมูบานปุชก้ิน  สถานที่ประทับและพัก
อาศัยของเจานายช้ันสูง ไมวาจะเปน “อเล็กซานเดอร ปุ
ชก้ิน” ยอดกวีเอกรัสเซีย นําทานเขาชม พระราชวังแคท
เธอรีน ซ่ึงเปนพระราชวังฤดูรอนที่สวยงามแหงหน่ึงใน
รัสเซีย มีหองตางๆ ใหเขาชมมากมาย แตละหองน้ันจะมี
การประดับตกแตงอยางสวยงามในศิลปะท่ีแตกตางกัน
ออกไป (ในกรณีท่ีไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน
ได ทางบริษัทฯ ขอนําทานชม พระราชวังพาฟลอฟส ต้ังอยูสวนขนาดใหญซ่ึงสรางโด
พระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพ่ือใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางท่ีพระองคทรง



 

 

โปรดที่สุดคือ Charles Cameron เปนคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แต
ตอมาพระเจาพอล ทรงใหBrennaชางอิตาเลียนที่พระองคโปรดปรานเน่ืองจาก
พระองคตองการศิลปะแบบฝร่ังเศสมากกวาอิตาลี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญ
และกลับมาทํางานตอหลังจากพระเจาอเล็กซานเดอรที่1ข้ึนครองราชยทรงเสด็จมา
พํานักที่พระราชวังน้ีตัวพระราชวังประดับดวยของเกาด้ังเดิมที่ถูกเก็บใหรอดพนจากก
ทําลายเมื่อคราวสงครามโลก) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทานถายรูปดานหนา มหาวิหาร
เซนตไอแซค ไดช่ือวาเปนมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ตนแบบของที่ทําการรัฐบาลกรุง
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญเปนที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนตปเตอร 
ที่กรุงโรม และมหาวิหารเซนตปอล ที่กรุงลอนดอน หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู  
Pulkovo Outlet Village แหลงชอปปم�งที่รวมรานคาดังมากมายกวา 40 ราน 
สัมผัสประสบการณการชอปปم�ง ที่ครบครันดวยสินคาช้ันนําตางๆ มากมาย เชน 
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY 
HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.55 น.  ออกเดินทางสู สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 176 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น.  เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที ่EK 372 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.55 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

******************************* 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลง

ตามความเหมาะสม 
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

 
อัตราคาบริการ  
  เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป ไมมีตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 
  พักเด่ียว     เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
 
กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆของบริษัท 
 
อัตราน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส 

(เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  
 คาท่ีพัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยาย

เมืองเขาพัก ในกรณีท่ีไมสามารถเขาพักที่เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งาน
แสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาต๋ัวรถไฟเดินทางระหวางมอสโคว-เซ็นตปเตอรสเบิรก 
 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานท่ี และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

มิถุนายน 12-19 / 14-21 / 21-28 มิ.ย. 2562 57,900 

กรกฎาคม 10-17 / 11-18 / 24-31 /  
26 ก.ค.-2 ส.ค. 2562 

57,900 

สิงหาคม 7-14 / 9-16 ส.ค. 2562 57,900 

กันยายน 4-11 / 18-25 / 27 ก.ย.-4 ต.ค. 2562 57,900 

ตุลาคม 2-9 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 15-22 
16-23 / 19-26 / 22-29 ต.ค. 2562 

57,900 



 

 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียวและมัคคุเทศกทองถ่ินคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมใน

หองพัก 
 คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 5 ยูเอสดอลลาร / คน / วัน (30 ยูเอ

สดอลลาร ตลอดทริป) 
       คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือ

เดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  
2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพ่ือมา

ย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาทีท่ราบทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดข้ึน 

 
การยกเลิกและคืนคาทัวร  
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันข้ึนไป คืนมัดจําท้ังหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําท้ังหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวร

ทั้งหมด 



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดข้ึนจริง  

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 
เฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ  
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร 
เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 
ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัท  
จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือท่ีน่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีสายการบินกําหนด เชน ตองสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหา
ดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจใน
การใหท่ีน่ัง LONG LEG ข้ึนอยูกับทางเจาหนาท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศ
เย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA 
BED ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ 
(Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง  
 


