
 

 

รหัสทัวร B2B1902004 

ทัวรรัสเซยี มอสโคว เซนทปเตอรเบิรก 7 วัน 5 คืน (TG) 
น่ังรถไฟ SAPSAN สูนครเซนตปเตอรสเบิรก   พิพิธภณัทเฮอมิเทจ 
ถนนชอปปم�งเนฟสกี้   พระราชวังปเตอรฮอฟ   พระราชวังแคทเธอรีน 
มหาวิหารเซนทไอแซค   เขาชมโบสถหยดเลือด   ป�อมปเตอรแอนดพอล 
ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส   พระราชวังเครมลิน   ละครสัตว 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี   จตุรัสแดง   วิหารเซนทบาซิล   มหาวิหารเซนทซาเวยีร 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

  

 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว 
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 

เคานเตอร H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
10.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย TG 974 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 14-19 ก.ย. 62 , 05-11 ต.ค. 62, 23-29 ต.ค. 
62 ออกเดินทาง เวลา 14.00 น. และถึงกรุงมอสโคว เวลา 19.45 น. ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมในวันแรกยายมาเปนวันสุดทายแทน*** 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 09 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 10.50 น. และถึง
กรุงมอสโคว เวลา 17.10 น. 

16.15 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชา
กวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว นํา
เดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน 
นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถ
เลือกซื้อและตอรองราคาไดดวย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DELTA หรือเทียบเทา 

 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ 
วนัที� �. มอสโคว์ – นั�งรถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภณัท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ�งเนฟสกี � 
วนัที� �. พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน 
วนัที� �. มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลอืด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ�งที�ห้าง Galeria – ชมระบําพื �นเมือง ณ พระราชวงันิ
โคลสั-  นั�งรถไฟตู้นอนระดบัเฟิร์สคลาสกลบักรุงมอสโคว ์
วนัที� �. มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภณัฑ์อารเมอรี� – จตรัุสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกมุ – ละครสตัว ์
วนัที� �. ถนนอารบตั – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน                                            
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

วันที่ 2 มอสโคว – นั่งรถไฟ SAPSAN สูนครเซนตปเตอรสเบิรก– พิพิธภัณทเฮอมิเทจ – 
ถนนชอปปم�งเนฟสกี ้

เชา รับประทานอาหารเชา 
 นํ าท าน เดิ น ท างสู ส ถ า นี รถ ไฟ เพื่ อ เดิ น ท างสู เมื อ ง เซ น ต ป เต อ ร ส เบิ ร ก 

(St.petersburg)  
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทาง
เดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเปนตองลากกระเป�าเดินทางดวยตัวทานเอง 
เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญหายได*** 

..... น. ขึ้นรถไฟ SAPSAN TRAIN เพื่อเดินทางสูนครเซนทปเตอรเบิรก (ใชเวลาประมาณ 
4 ชั่วโมง) 

..... น. ถึงนครเซนทปเตอรเบิรกโดยสวัสดิภาพ นําชมความงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก 
(St. Petersburg) ที่สราง โดยพระเจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายา
วา“ราชินีแหงยุโรปเหนือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหอง
ตางๆ มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซีย
ของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปจจุบันพระราชวังน้ี
ไดถูกใชเปน เขาชมพิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวม
งานศิลปะลํ้าคาของโลกกวา 8 ลานชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน 



 

 

ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวย
ที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหน่ึง  นําทานตอไปยัง ถนนชอปปงเนฟสกี้ (Nevsky 
Prospect) โดยชื่อถนนน้ันไดมาจากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักใน
เซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสินคานานาชนิดเปนของที่ระลึก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 

วันที่ 3 พระราชวังปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ตั้งของ พระราชวังฤดูรอน เป
โตรดวาเรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอร มหาราช พระ
ตําหนักที่ไดชื่อวาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวย
อุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปปم�นสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวย
สถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง 
หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่
สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได สวนภายนอกก็เต็ม
ไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวร
ซายสในฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บาย เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเปนที่
ประทับในฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.
1917 พระเจานิโคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะ
ปฏิวัติ ซึ่งกลายเปนประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ     โรมา
นอฟที่ ยาวนานกวา 200 ป  นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine 
Palace) ภายในพุชก้ินวิลเลจ (Pushkin Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสาน
โดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มี
หลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหองหับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหอง
อําพัน  (Amber Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ อิสระใหทานเดินชมสวนอันรม
รื่นงดงามในสไตลฝร่ังเศส หรือชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองไดตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 
มหาวิหารเซนทไอแซค – เขาชมโบสถหยดเลือด – ป�อมปเตอรแอนดพอล – ชอป
ปم�งที่หาง Galeria – ชมระบําพ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - นั่งรถไฟตูนอน
ระดับเฟรสคลาสกลับกรุงมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปนมหา

วิหารที่สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโม
เสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก 
เน่ืองจากครั้งหน่ึงตัวเมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต
มหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงน้ี นําทานเขาชมโบสถหยดเลือด (Church of Christ’s 
Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระ
ชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา 
 
 
 



 

 

 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นํ าท าน ถ าย รู ป กั บ พิ พิ ธ ภั ณ ท เรื อ รบ อ อ โร ร า  (Aurora Museum) เรื อ

ประวัติศาสตร-ของรัสเซียที่ ที่มีประวัติยาวนานรวมถึงการผานชวงการปฏิวัติการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปนระบอบคอมมิวนิสตในป ค.ศ. 1917 และสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ในป ค.ศ. 1941-1945 ดวย  จากน้ันนําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล 
(Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมือง
เปนป�อมปราการที่สรางขึ้นพรอมๆ กับนครเซ็นตปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่
เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุกพระองค หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู
หาง Galeria ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน  
ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, GUESS , INCANTO 
และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
จากน้ันชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิ โคลัส 
(Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตง
กายชุดประจําชาติ ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพัก
การแสดงมีบริการอาหารวาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, ว
อดกา เปนตน 

 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสูกรุงมอสโคว (Moscow)  
 นําทานนั่งรถไฟจากนครเซนทปเตอรเบิรกสูกรุงมอสโควดวยรถไฟตูนอน



 

 

ระดับเฟรสคลาส (First class) ***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่
จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทาน
จําเปนตองลากกระเป�าเดินทางดวยตัวทานเอง เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญ
หายได*** 
 

วันที่ 5 มอสโคว – สถานีรถไฟใตดิน – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี่ – 
จตุรัสแดง – วิหารเซนทบาซิล – หางกุม – ละครสัตว 

เชา อิสระอาหารเชาตามอัธยาศัย    
 นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก 

ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต 
ลักษณะของสถาปตยกรรมที่ นํามาตกแตงภายในสถานี น้ันเปนลักษณะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก  นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของ
ประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของ
ประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากร
หนาแนนที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin 
Palace)ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราช
ทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขก
ระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนัน
ซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ 
ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษก
ของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารสรางในสมัยพระนางแอนนา 
ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ 
ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการ
สรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชม



 

 

พิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของ
รัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบัน
เปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตน
คริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวม
ทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณ

สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการ
ประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัด
งานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึก
สงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่
สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวย
ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปน
ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต นํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM 
Department store) สถาปตยกรรมที่ เกาแกของเมือง สรางในปค .ศ.1895 
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขาง
แพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควร

พลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาด
โผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่
ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจง
ลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท *** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DELTA หรือเทียบเทา 
วันที่ 6 ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนทซาเวียร – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน                                           

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากน้ันนําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. 

เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย 
และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 
นําชมวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพ
ดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแหงชัย
ชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลา
กอสรางนานถึง 45 ป นําทานถายรูปภายนอกกับสนามกีฬาเลนินหรือสนามกีฬา
ลุซนีกี้ (Luzhniki Stadium) สนามกีฬาระดับความจุ 80,000 ที่น่ังที่ใชเปนที่จัด
พิธีเปดการแขงขันฟุตบอลโลก 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
14.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
18.25 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG 975 

คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 14-19 ก.ย. 62 , 05-11 ต.ค. 62 ออกเดินทาง เวลา 
22.05 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น. ของวันที่ 7 *** 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 23 ต.ค. 62 62 ออกเดินทาง เวลา 18.40 น. และ
ถึงกรุงเทพฯเวลา 07.30 น.  ของวันที่ 7 *** 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
07.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 
 
 

อัตราคาบริการ BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW  
รัสเซีย มอสโคว เซนทปเตอรเบิรก  

7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินไทย 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญ 
พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12ป 

[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 

2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 

พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

วันที ่ 24-30 ส.ค. 62 57,900 57,900 57,900 57,900 37,900 12,900 
วันที ่ 14-20 ก.ย. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 36,900 11,900 
วันที ่ 05-11 ต.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 36,900 10,900 
วันที ่23-29 ต.ค. 62 56,900 56,900 56,900 56,900 36,900 9,900 
วันที ่ 09-15 พ.ย. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 34,900 9,900 
วันที ่ 16-22 พ.ย. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 34,900 9,900 
วันที ่ 04-10 ธ.ค. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 34,900 9,900 
วันที ่11-17 ธ.ค. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 34,900 9,900 



 

 

วันที ่28 ธ.ค.62 –  
3 ม.ค. 63  69,900 69,900 69,900 69,900 50,900 10,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
2 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD) 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

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

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


