
 

 

รหัสทัวร GOH1903551 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนทปเตอรเบิรก 7วัน 5คืน [TG] 
มอสโคว  น่ังรถไฟ SAPSAN สูนครเซนตปเตอรสเบิรก พิพิธภัณทเฮอมิเทจ  ถนนชอปปم�ง
เนฟสกี้  พระราชวังปเตอรฮอฟ  พระราชวังแคทเธอรีน  มหาวิหารเซนทไอแซค โบสถหยด
เลือด ป�อมปเตอรแอนดพอล ชมระบําพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส  พระราชวังเครมลิน  
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี จตุรัสแดง  วิหารเซนทบาซิล  หางกุม  ละครสัตว  มหาวิหารเซนทซา
เวียร  เนินเขาสแปรโรว สนามกีฬาเลนิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
มอสโคว | จตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนตปเตอรสเบิรก|โบสถหยดเลือด |  
ชมโชวพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส |  สัมผัสประสบการณน่ังรถไฟตูนอนระดับ First 
Class 
 
 
 
 
 
 

BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE  

รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก  
7 DAYS 5 NIGHTS  เดินทาง พฤศจกิายน – ธันวาคม �� 

ราคาแนะนําเพียง 54,900.- 



 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว  
11.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 เคานเตอร 

H,J สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 
14.00 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย TG 974 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 09 พ.ย. 62 ออกเดินทาง เวลา 14.00 น. และถึงกรุงมอส
โคว เวลา 20.20 น. 

19.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว จากน้ันนําทาน
เดินทางเขาสูที่พัก 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA หรือเทียบเทา 

วันที่ 2 มอสโคว – น่ังรถไฟ SAPSAN สูนครเซนตปเตอรสเบิรก– พิพิธภัณทเฮอมิเทจ – 
ถนนชอปปم�งเนฟสกี้ 

เชา รับประทานอาหารเชา 
 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพื่อเดินทางสูเมืองเซนตปเตอรสเบิรก (St.petersburg)  

***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทา
ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเปนตองลากกระเป�าเดินทางดวยตัวทานเอง เพื่อป�องกัน
กระเป�าที่อาจจะสูญหายได*** 

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

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ – มอสโคว์ 
วนัที� �. มอสโคว์ – นั�งรถไฟ SAPSAN สูน่ครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก– พิพิธภัณท์เฮอมิเทจ – ถนนช้อปปิ �งเนฟสกี � 
วนัที� �. พระราชวงัปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน 
วนัที� �. มหาวิหารเซนท์ไอแซค – เข้าชมโบสถ์หยดเลอืด – ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล – ช้อปปิ �งที�ห้าง Galeria – ชมระบําพื �นเมือง ณ พระราชวงันิ
โคลสั-  นั�งรถไฟตู้นอนระดบัเฟิร์สคลาสกลบักรุงมอสโคว์ 
วนัที� �. มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – พระราชวงัเครมลนิ – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี� – จตรุัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล – ห้างกุม – ละครสตัว์ 
วนัที� �. ถนนอารบตั – มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามกีฬาเลนิน – สนามบิน                                            
วนัที� �. กรุงเทพฯ 



 

 

..... น. ถึงนครเซนทปเตอรเบิรกโดยสวัสดิภาพ นําชมความงดงามของนครเซ็นตปเตอรสเบิรก (St. 
Petersburg) ที่สราง โดยพระเจาปเตอรมหาราชเมื่อป ค.ศ.1703 ไดรับฉายาวา“ราชินี
แหงยุโรปเหนือ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย นําชมความยิ่งใหญของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบดวยหองตางๆ 
มากกวา 1,050 หอง สถานที่แหงน้ีเคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 
ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปจจุบันพระราชวังน้ีไดถูกใชเปน เขาชม
พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum)  ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้าคาของโลก
กวา 8 ลานช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปกัสโซ, 
แรมบรันด, แวนโกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะท่ีสวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหง
หน่ึง  นําทานตอไปยัง ถนนชอปปงเนฟสกี้ (Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนน้ันไดมา
จากเจาชายเนฟสกี้เปนถนนยานการคาสายหลักในเซนทปเตอรเบิรกใหทานไดเลือกซื้อสนิคา
นานาชนิดเปนของที่ระลึก 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 
วันที่ 3 พระราชวังปเตอรฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําเดินทางสูเมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเปนที่ต้ังของ พระราชวังฤดูรอน เปโตรดวา

เรสต (Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอร มหาราช พระตําหนักที่ไดช่ือ
วาเปน Russian Versailles เปนพระราชวังท่ีงดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวยพุงมา



 

 

จากรูปปم�นสีทองและที่ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะต่ืนตาต่ืน
ใจกับประติมากรรมที่วิจิตรงดงามอลังการยิ่ง หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวย
ทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจ
ประเมินคาได สวนภายนอกก็เต็มไปดวยพฤกษานานาพันธุและสวนน้ําพุอันตระการตา
สวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในฝร่ังเศส 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย เดินทางสูเมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิ้น (Pushkin) เมืองน้ีเปนที่ประทับใน

ฤดูรอนของราชวงศ และมีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจานิ
โคลัสที่ 2 พรอมสมาชิกในราชวงศถูกควบคุมตัวจากกลุมของ คณะปฏิวัติ ซึ่งกลายเปน
ประวัติศาสตรหนาสุดทายในเมืองพุชก้ินและราชวงศ     โรมานอฟที่ยาวนานกวา 200 ป 
นําเขาชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin 
Village) ดวยสถาปตยกรรมผสมผสานโดยนําเอาความโดดเดนของศิลปะแบบโรโคโค 
(Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ�าสดใส มีหลังคารูปโดมสีทองสุกปลั่งภายในประกอบดวยหอง
หับตางๆนับรอยโดยเฉพาะหองอําพัน  (Amber Room)  ที่ทุกทานจะตองประทับใจ 
อิสระใหทานเดินชมสวนอันรมร่ืนงดงามในสไตลฝร่ังเศส หรือชอปปم�งสินคาพื้นเมืองไดตาม
อัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเทา 

วันที่ 4 
มหาวิหารเซนทไอแซค – เขาชมโบสถหยดเลือด – ป�อมปเตอรแอนดพอล – ชอปปم�งที่
หาง Galeria – ชมระบําพ้ืนเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส - น่ังรถไฟตูนอนระดับเฟรสค
ลาสกลับกรุงมอสโคว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําเขาชมมหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดช่ือวาเปนมหาวิหารที่
สวยงามที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม รูป
เขียนไอคอน โบสถศักด์ิสิทธิ์แหงน้ีเปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก เน่ืองจากคร้ังหน่ึงตัว
เมืองถูกถลมดวยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง นําทานเขาชมโบสถหยดเลือด 
(Church of Christ’s Resurrection) ที่สรางขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 
2 ถูกลอบปลงพระชนม พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางเพื่อเปนอนุสรณแดพระบิดา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานถายรูปกับพิพิธภัณทเรือรบออโรรา (Aurora Museum) เรือประวัติศาสตร-ของ

รัสเซียที่ ท่ีมีประวัติยาวนานรวมถึงการผานชวงการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองมา
เปนระบอบคอมมิวนิสตในป ค.ศ. 1917 และสงครามโลกคร้ังที่ 2 ในป ค.ศ. 1941-1945 
ดวย  จากน้ันนําเขาชมป�อมปเตอร แอนด พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งใน
อดีตเคยใชเปนที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเปนป�อมปราการที่สรางข้ึนพรอมๆ กับนครเซ็นต
ปเตอรสเบิรก ปจจุบันใชเปนสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ โรมานอฟทุก
พระองค หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูหาง Galeria ใหเวลาทานไดอิสระชอปปم�งสินคาแบ
รนดเนมมากมาย อาทิ เชน  ADIDAS , LACOSTE, UNDER ARMOUR , PUMA, 
GUESS , INCANTO และอ่ืนๆอีกมากมาย 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
จากน้ันชมการแสดงศิลปะพ้ืนเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas 
Palace) ที่มีช่ือเสียงในการแสดง การเตนรํา การรองเพลง การแตงกายชุดประจําชาติ 
ตามเผาตางๆ ซึ่งทานจะสนุกสนาน และประทับใจ ซึ่งในชวงพักการแสดงมีบริการอาหาร
วาง อาทิเชน ไขปลาคารเวียร, ไขปลาเซลมอน, แชมเปญ, วอดกา เปนตน 

 นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสูกรุงมอสโคว (Moscow)  
 นําทานน่ังรถไฟจากนครเซนทปเตอรเบิรกสูกรุงมอสโควดวยรถไฟตูนอนระดับเฟรสค



 

 

ลาส (First class) ***การเดินทางโดยสารรถไฟระหวางเมือง จุดที่จอดรถกับตัว
สถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเทาประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งทานจําเปนตองลากกระเป�า
เดินทางดวยตัวทานเอง เพ่ือป�องกันกระเป�าที่อาจจะสูญหายได*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

เชา อิสระอาหารเชาตามอัธยาศัย    
 นําทานชมสถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโค ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวยความ

โดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมี
จุดเริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ Monumental art คือ
ลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูป
ของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  นําทานชมเมือง
มอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ 
การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของ
ประเทศ ทําใหเปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายในร้ัว
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค 
จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูป
กับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอช่ัน โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธี



 

 

บรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากน้ันชมระฆังพระเจาซารสรางในสมัยพระนาง
แอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ 
ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปน
ใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรม
ทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ 
(The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของ
เจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดี
ที่สุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอร่ี
เปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่ง
อีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ อิหราน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญใน

ประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทาง
การเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาล
สําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณ
โดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ต้ัง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบา
ซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส 
สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจาก
ทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปค.ศ.1995 ชม
หางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สราง
ในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และราคา
คอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน
อยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
 นําทานชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด เชน 

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 
นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลกึดวย ***กรณีละครสัตวงดการ
แสดงและซึ่งบางคร้ังการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงืน 1,000 บาท *** 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก DELTA หรือเทียบเทา 
 

วันที่ 6 ถนนอารบัต – มหาวิหารเซนทซาเวียร – เนินเขาสแปรโรว – สนามกีฬาเลนิน – 
สนามบิน                                            

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

ทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน รานอาหารมากมาย และยังมี
ศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย นําชมวิหาร
เซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) เปนมหา
วิหารโดมทองท่ีใหญที่สุดในรัสเซีย สรางข้ึนเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน 
เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป นําทาน
ถายรูปภายนอกกับสนามกีฬาเลนินหรือสนามกีฬาลุซนีกี้ (Luzhniki Stadium) สนาม
กีฬาระดับความจุ 80,000 ที่น่ังที่ใชเปนที่จัดพิธีเปดการแขงขันฟุตบอลโลก 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําเดินทางสูเนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพ



 

 

ของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน 
นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกต้ังอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือก
ซื้อและตอรองราคาไดดวย 

คํ่า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน 
22.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพดวยสายการบินไทย TG 975 

***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 23 ต.ค. 62 62 ออกเดินทาง เวลา 22.00 น. และถึง
กรุงเทพฯเวลา 10.50 น.  ของวันที่ 7 *** 
 

วันที่ 7 กรุงเทพฯ 
11.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดีภาพ 

 
ราคาแนะนําเพียง 
BELOVED OVERNIGHT TRAIN TO MOSCOW  
รัสเซยี มอสโคว เซนทปเตอรเบริก  
7 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบนิไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 
พักหองละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 
 [มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง12ป 
[มีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอาย2ุป 
แตไมถึง7ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ทานละ 

วันที่  09 - 15 พ.ย. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 31,710 9,900 
วันที่  16 - 22 พ.ย. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 31,710 9,900 
วันที่  04 - 10 ธ.ค. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 31,710 9,900 
วันที่ 11 - 17 ธ.ค. 62 54,900 54,900 54,900 54,900 31,710 9,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อ

ทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทาง
บริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันที 

4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน
ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม

คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท  



 

 

 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล 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  คาเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 
30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรค
ประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (36 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 USD) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเคร่ืองบินแลว  หากทานยกเลิก
ทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําต๋ัว
เครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและ
ชวงเวลาเดินทาง   



 

 

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน 
ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน 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 เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานข้ึนไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนทีเ่ดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน 
คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออก
ต๋ัวเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกต๋ัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 

 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อให
เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 


