
 

 

รหัสทัวร WRO1901951 

ทัวรรัสเซยี มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก รถไฟความเร็วสูง 
8 วัน 5 คืน (EK) 
มหาวิหารเซนตซาเวียร   พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี 
โบสถอัสสัมชัญ   ปนใหญพระเจาซาร   หอระฆังพระเจาอีวาน   สแปรโรฮลิล 
รัสเซี่ยนเซอรคัส   จัตุรัสแดง   มหาวิหารเซนตบาซิลหอนาฬิกาซาวิเออร 
ลองเรือแมน้ํามอสโคว   โบสถหยดเลอืด   ป�อมปเตอรแอนดปอล 

กาลาดินเนอร พรอมการแสดงพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 
        

 
 
 
 



 

 

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับ
และอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร – อารบัท 
02.00 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
06.00 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น.  เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโม

โนซอฟ (โดโมเดโดโว) ประเทศสหรัฐพันธ
รัฐรัสเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอยแลว นําทานถายรูป มหาวิหาร
เซนตซาเวียร ซึ่งเปนวิหารโดมทองที่ใหญ
ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับ
แมนํ ้ามอสโคว รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอโลหะเปนรูปนักรบโบราณกับกษัตริยที่
สวยงามและเหมือนจริง จากน้ันนําทานเดินทางสู ถนนอารบัท เปนถนนคนเดินหามรถ
ผาน เปนถนนศิลปนและแหลงพบปะของผูคนในเมือง เปนทั้งยานการคาและแหลงรวม
วัยรุน รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตางๆ มีศิลปนมานั่งวาดรูป ทั้ง
รูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีตางๆ และ รูปลอเลียน 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก ณ HOLIDAY 
INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี -  โบสถอัสสัมชัญ - ปนใหญพระเจา
ซาร - หอระฆังพระเจาอีวาน  สแปรโรฮิลล - รัสเซ่ียนเซอรคัส                     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร
ของโรงแรม นําทานเขาชม พระราชวังเค
รมลิน จ ุดก ําเนิดแหงประวัติศาสตร
รัสเซียที่มีอายุยาวนานกวา 850 ป ตั้งอยู
บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมนํ้ามอสโก 
ชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่เปนพิพิธภัณฑ
ที ่เกาแกที ่สุดของรัสเซีย ซึ ่งเปนที ่เก็บ
สมบัติลํ้าคาของกษัตริยรัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทําดวยเพชร ทองคํา อุปกรณการสู
รบของกษัตริยสมัยโบราณ ชุดฉลองพระองคของกษัตริยและพระราชินี ซึ่งในบริเวณ
นั้นจะมี โบสถอัสสัมชัญ เปนโบสถที ่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ สรางโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปนใหญพระเจาซาร สรางในสมัย ค.ศ.1586 เพ่ือตองการ
สรางปนใหญที่สุดในโลกและยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซ และมีลูกกระสุน 
น้ําหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับวาเปนของสะสมในยุคน้ัน ชม หอระฆังพระเจาอีวาน 
มีความสูง 81 เมตร ถือเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในยุคนั้น และไดออกกฎหมายหาม
กอสรางสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญที่สุด
ของเครมลิน เรียกวา ระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดตั้งบนหอระฆังแตเนื่องจากมีความผิดพลาด
จึงทําใหระฆังแตกออก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู สแปรโรฮิลล หรือ เนินเขา
นกกระจอก ถายรูปดานหนา มหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด
ของรัสเซีย ที่น่ีจะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 
7 ตึกที่สรางในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทําการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก 
และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูก
ตั ้งอยู เปนจํานวนมาก จากนั้นนําทานชมการแสดงละครสัตวที ่ข ึ ้นชื ่อของรัสเซีย 
รัสเซี่ยนเซอรคัส เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด ผสมผสานกับการแสดง
กายากรรมและมายากลอันนาต่ืนตาต่ืนใจ 



 

 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานเขาสูที่พัก  ณ HOLIDAY INN HOTEL 
หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี่ สถานีรถไฟใตดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จตัุรัสแดง–มหาวิหารเซนตบาซิล–หอ
นาฬิกาซาวิเออร–หางสรรพสินคากุม–ลองเรือแมนํ้ามอสโคว 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นํา
ทานชม สถานีรถไฟใตดิน ใครมามอสโควจะตองไดลอง
นั่ง รถไฟใตดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต
ดินที่สวยที่สุดในโลกแลวยังมีความลึกอีกตางหาก รถไฟ
ใตดินทําใหผูคนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวก
กวาบนถนนทั ่วไปสถานีรถไฟใต ดินเปนสิ ่งก อสร างที ่ชาวรัสเซ ียสามารถอวด
ชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญตลอดจนประวัติศาสตรความเปนชาตินิยมและ
วัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเปนเสนหดึงดูดใหนักทองเที ่ยวมาเยี ่ยมชม
เนื่องจากการตกแตงของแตละสถานีที่ตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เครื่อง
แกว หินแกรนิต และหินออน นําทานสู ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินคาพื้นเมือง
ซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
อาทิเชน ตุกตามาทรอชกา(แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม 
พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง คําวาสีแดงใน
ความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เปนลานกวาง เปนเวทีของเหตุการณ
สําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซีย ไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลอง
ทางศาสนา การประทวงทางการเมือง จัตุรัสแดงสรางในสมัย
คริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ 
เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกคร้ัง
ที ่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงนําทานถายรูปดานหนามหา
วิหารเซนตบาซิล สรางในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด 
ศิลปะเปน แบบรัสเซียโบราณประกอบดวยยอดโดม 9 ยอด 
เพื่อเปนอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร (มองโกล) อยาง
เด็ดขาด ใชเปนหองสําหรับสวดมนตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร 



 

 

ตั้งอยูบนป�อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํามาจากทับทิม
หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวลักษณะคลายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอน
แตมีอายุมากกวา หางสรรพสินคากุม สถาปตยกรรมที ่เก าแกของเมือง เปน
หางสรรพสินคาที ่ใหญโตและสวยงาม จําหนายสินคาอุปโภค เสื ้อผา ของใชใน
ครัวเรือน แบรนดเนม เครื่องสําอาง น้ําหอม และสินคาทีร่ะลึก มีรานคามากกวา 200 
ราน จากนั้นนําคณะ ลองเรือแมนํ้ามอสโคว สัมผัสบรรยากาศสองขางทางสถานที่
สําคัญอยางสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว **หากไมสามารถลองเรือได ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการลองเรือเปนชมโชวบัลเลต โดยไมตอง
แจงใหทราบ** 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานสูท่ีพัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน  

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

ลาสุดจากเยอรมัน ใชเวลาเพียง    4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโควสูไปเซนตปเตอรสเบิรก 
ระยะทางประมาณ 800 กม. 

 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรก จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง ซึ่งเปน
จุดศูนยกลางความเจริญที ่เกาแกที ่สุด ไดรับการขนานนามวาหนาตางของยุโรป 
เนื ่องจากเปนหนึ ่งในเมืองที ่แสนสวยงาม มีความเจริญทางดานวัฒนธรรม เปน
ศูนยกลางทางตรรกศาสตร ประดุจเพชรนํ้าเอก
ของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปจจุบันเมืองนี้เปนที่
รูจัก                    กันอยางแพรหลายทั่วโลกวา
เปนเมืองที่สวยงามและรุมรวยดวยศิลปวัฒนธรรม
ดุจดังราชินีแหงยุโรปเหนือ นําทานถายรูปดานหนา
โบสถหยดเลือด สรางขึ้นบนบริเวณที่พระเจาอ
เล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนมและพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางโบสถ
ขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา สถาปตยกรรมมีลักษณะคลายวิหารเซนตบาซิลที่กรุ
งมอสโคว 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเขาชม พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเปน
พระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสรางในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียง
ชาวอิตาเลียนกอสรางดวยสถาปตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคท่ีสรางพระราชวงัให
เปนสัญลักษณของความยิ่งใหญของพระเจาซาร และความรุงโรจนของจักรวรรดิรัสเซีย 
ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของรัสเซียที่เปดใหคนทั่วไป
เขาชมไดจัดแสดงสิ่งของตางๆ ที่ทรงคุณคาเกือบ 3 ลานช้ิน และเปนพิพิธภัณฑที่ใหญ
ที่สุดของประเทศอีกดวย 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นําทานสูที ่พัก ณ PARK INN HOTEL หรือ
ระดับเดียวกัน 

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

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม นําทานเดินทางสู พระราชวังปเตอร
ฮอฟ ตั ้งอยูทางทิศใต ของอาวฟนแลนด ซึ่ง
สรางขึ ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราชดวย
สถาปตยกรรมยุคทองตื่นตากับประติมากรรม
ท ี ่ วิ จิ ต รพิ สดารและอลั งการยิ ่ ง ภ าย ใน
พระราชวังสวนภายนอกก็ดารดาษไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนนํ้าพุอันตระการตา
อิสระใหทานเก็บภาพประทับใจไวเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชม ป�อมปเตอรแอนดปอล เปน
สิ่งกอสรางแรกสุดของเมืองเปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะบารอก 
เพื่อใชเปนป�อมปราการป�องกันขาศึกรุกราน สวนตัววิหารปเตอรแอนดปอล เปนที่
เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟทุกพระองค ในอดีตเปนสิ่งกอสรางที่สูงสุดของเมือง
และหามสิ่งกอสรางใดสูงกวา ซึ่งภายในมีการประดับตกแตงดวยศิลปะบารอกอยาง
สวยงาม 

คํ่า บริการอาหารคํ่า กาลาดินเนอร ภายในพระราชวังนิโคลัส และชม การแสดง
พื้นเมืองของชาวรัสเซีย (Folk Dance Show) ทานจะไดสัมผัสกับเสียงดนตรีและ
การรองเพลง พรอมการเตนระบําที่สนุกสนานในแบบชนพื้นเมืองของรัสเซีย ชวงพัก



 

 

ครึ่งการแสดง เชิญทุกทานลิ้มรสไขปลาคารเวียร พรอมจิบแชมเปญและวอดกา นํา
ทานสูท่ีพัก ณ PARK INN HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด  พระราชวังแคทเธอรีน– มหาวิหารเซนตไอแซค – Pulkovo Outlet Village 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมนําทุกทานเดินทางสู หมูบานพระ

เจาซาร หรือหมูบานปุชกิน้สถานที่ประทับและพักอาศัย
ของเจานายช้ันสูง ไมวาจะเปน “อเล็กซานเดอร ปุชกิ้น” 
ยอดกวีเอกรัสเซีย นําทานเขาชม พระราชวังแคทเธอรีน
ซึ่งเปนพระราชวงัฤดูรอนที่สวยงามแหงหน่ึงในรัสเซียมี
หองตางๆใหเขาชมากมายแตละหองน้ันจะมีการประดบั
ตกแตงอยางสวยงามในศิลปะที่แตกตางกันออกไป                
(ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนไดทางบริษัทฯขอนําทานชม 
พระราชวังพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึ่งสรางโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช 
เพ่ือใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางทีพ่ระองคทรงโปรดที่สุดคือ Charles 
Cameron เปนคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอลทรงให
Brennaชางอิตาเลียนที่พระองคโปรดปรานเน่ืองจากพระองคตองการศิลปะแบบ
ฝร่ังเศสมากกวาอิตาลทีําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางานตอหลังจาก
พระเจาอเล็กซานเดอรที่1ขึ้นครองราชยทรงเสด็จมาพํานักที่พระราชวังน้ีตัวพระราชวัง
ประดบัดวยของเกาด้ังเดิมท่ีถูกเก็บใหรอดพนจากกทําลายเมื่อคราวสงครามโลก) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานถายรูปดานหนา มหาวิหาร
เซนตไอแซค ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ตนแบบของที่ทําการรัฐบาลกรุง
วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญเปนที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนตปเตอร ที่
กรุงโรม และมหาวิหารเซนตปอล ที ่กรุงลอนดอน หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู  
Pulkovo Outlet Village แหลงชอปปم�งที ่รวมรานคาดังมากมายกวา 40 ราน 
สัมผัสประสบการณการชอปป ง ที�م ่ครบครันดวยสินคาชั ้นนําตางๆ มากมาย เชน 
ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY 
HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ   

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 



 

 

23.45 น.  ออกเดินทางสู สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ
มิเรตส เท่ียวบินที่ EK 176 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น.  เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที ่ยวบินที่ EK 372 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
18.40 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

******************************* 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสมทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนา 

 
อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป ไมมีตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 
  พักเด่ียว      เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 
โดยละเอียดเม่ือทานทําการซื้อโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัท 
 
 
 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

พฤศจิกายน 15-22 พ.ย. / 29 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2562 52,900 

ธันวาคม 
4-11 ธ.ค. 2562 52,900 

25 ธ.ค. – 1 ม.ค. / 26 ธ.ค. – 2 ม.ค.  /  
28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 2562 

64,900 



 

 

อัตรานี้รวม 
 คาตั ๋วเครื ่องบินชั ้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส 

(เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  
 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยาย

เมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งาน
แสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาต๋ัวรถไฟเดินทางระหวางมอสโคว-เซ็นตปเตอรสเบิรก 
 คารถปรับอากาศ และบริการนําเท่ียวตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 หัวหนาทัวรผู มีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ ่นคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 
อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 
 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน

หองพัก 
 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 5 ยูเอสดอลลาร / คน / วัน (30 

ยูเอสดอลลาร ตลอดทริป) 
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือ

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

อัตโนมตัิ 



 

 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมา
ยื่นวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้น 

 
การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 50 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 
4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 20 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวร

ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง  
 

หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และ

ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที ่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน
ในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัท
ฯท่ีไดระบุไวโดยทั้งหมด 



 

 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มี
คุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมี
ปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ
อํานาจในการใหที ่นั่ง LONG LEG ขึ ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่
เช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื ่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มี
อากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง 
และ SOFA BED ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 

7. กรณีผู เดินทางดําเนินการเรื ่องตั ๋วเครื ่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะใน
ตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางมาพบ
คณะดวยตัวเอง  


