
 

 

 
 

 

 



 

 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว ์(รสัเซีย) 

08.00 น. พรอ้มกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์D สายการบิน THAI 

AIRWAYS เพ่ือเตรียมตวัเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ 

คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว ์โดย สายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.30 ชัว่โมง) 

17.10 น. ถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4

ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเขา้สูก่รุงมอสโควเ์มืองหลวงของรสัเซียและยงัครองอันดับเมืองท่ีใหญ่ท่ี สุดของ

ยุโรปมีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 850 ปี  

 น าท่านชม เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู ่อาศัยกว่า 1 ใน 

10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบตั – สนามบินเชเรเมเตียโว –  

   เมอรม์านสค ์– ชมปรากฎการณแ์สงออโรร่า 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพ

ดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใช้เวลาก่อสรา้งนาน

ถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญ

ระดับชาติ จากน้ันน าท่านสู ่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 

กม. เป็นทั้งยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่ง

วาดรปูเหมือน รปูลอ้เลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 
13.00 น. น าท่านเดินทางสู ่สนามบินเชเรเมเตียโว (เน่ืองจากไฟลทภ์ายในประเทศรัสเซีย มีการ

เขม้งวดก าหนดส าภาระ จ  ากัดใหท่้านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซ่ึงบางครั้ง

อาจใหน้ าน ้าหนักส  าภาระท่ีข้ึนเคร่ืองมาชัง่รวมดว้ยท าให้อาจมีค่าใชจ้่าเพ่ิมในกรณีท่ีส  า

ภาระน ้าหนักเกิน จึงขอความร่วมมือในการค านวนน ้าหนักสมัภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง) 

15.10 น. ออกเดินทางสู ่เมืองเมอรม์านสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอรโ์รฟลอตแอรไ์ลน ์

เท่ียวบินท่ี  SU1324 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมอรม์านสค์ เมืองเมอรม์านสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและ

ศูนยก์ลางการบริหารแควน้ปกครองตนเองของรสัเซีย และตั้งอยูบ่นชายฝัง่ทางตอนเหนือของ

คาบสมุทรโคลา่ใกลก้บัพรมแดนของนอรเ์วยแ์ละฟินแลนด์ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

20.00 น. เชิญสมัผสัประสบการณช์มความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนท่ีมืด

มิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (POLA LIGHT) หรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผิวดวง

อาทิตยป์ะทุและปลดปลอ่ยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรือท่ีเรียกว่าลม

สุริยะ (Solar wind) เม่ือลมสุริยะผ่านเข้ามาใกลโ้ลก ขั้ วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาค

อิเล็กตรอนบางสว่นเขา้หาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของแก๊สท่ีล่องลอยอยู ่

ในชั้นบรรยากาศ จึงท าใหเ้กิดการเรืองแสงเป็นสีสนัต่างๆ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – 

มีนาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม.จากขั้ วโลกเท่าน้ัน (ทั้ งน้ีการพบ

ปรากฏการณ์แสงออโรรา่ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในขณะน้ันด้วย) ได้เวลาอันสมควรน าท่าน

เดินทางกลบัสูท่ี่พกั 

   น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม เมอรม์านสค ์– หมู่บา้นซาม่ี – Husky Park – ชมปรากฎการณแ์สงออโรร่า  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู ่หมู่บา้นซาม่ี (Sami village) ชนเผ่าพ้ืนเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย ท่ีประกอบ

อาชีพลา่สตัว ์ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร ์และสตัวเ์มืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 

อาทิเช่น ใหอ้าหารใหอ้าหารสตัว ์และทดลองข่ีกวางเรนเดียร์ หรือขับข่ีสโนว์โมบิล เป็นต้น 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง) 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนัแบบพ้ืนเมือง ณ หมู่บา้นชาวซาม่ี 



 
บ่าย            น าท่านเดินทางสู ่Husky Park ฟารม์สุนัขพนัธ์ฮัสก้ี ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู ้

เป็นพนัธ์ุท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ได้เล้ียงสุนัข

พนัธ์ุน้ีเพ่ือใชใ้นการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิมะ่ ใหท้่านไดส้มัผัสประสบการณ์ นัง่รถเทียม

สุนัขฮสัก้ีลากเลื่อน(Husky Sledding) โดยท่ีฟารม์น้ีจะบริการต้อนรับท่านด้วยชารอ้น ขนม

พ้ืนเมือง กบับรรยากาศตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น ไดเ้วลาอันสมควรเดินทางกลบัสูโ่รงแรม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

20.00 น.    น าท่านชม แสงออโรร่า (POLA LIGHT) ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนท่ีมืดมิด (ทั้ งน้ีการพบ

ปรากฏการณ์แสงออโรรา่ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศในขณะน้ันด้วย) ได้เวลาอันสมควรเดินทาง

กลบัสูท่ี่พกั  

   น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั AZIMUT HOTEL, MURMANSK หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีส่ี เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เร่ืองราวทอ้งถ่ิน – เรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร ์–  

สนามบินเมอรม์านสค ์– มอสโคว ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เร่ืองราวทอ้งถ่ิน (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดง

เร่ืองราวของชาวซาม่ีหรือแลปส ์ชนพ้ืนเมืองท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

บ่าย น าท่านเขา้ชม เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers) รุน่ Lenin 

ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้ าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสรา้งในปีค.ศ.1958 ท่ีเ มืองเลนินกราด 

Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ ท่ีกลบัมาใชช่ื้อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซ

เวียต ซ่ึงได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมอยู ่ท่ีเมืองมูรมานสก์ น้ี 

ขณะท่ีรุน่อ่ืน ๆ ถัดมา เช่นรุน่ Arctika, Sevmorput และรุน่อ่ืนๆ ยงัปฏิบัติการอยูใ่นทะเลอารค์

ติก เพ่ือเปิดทางใหก้บัเรือเดินสมุทรในการ ขนสง่สินคา้ และบางล าก็ใชก้ารน านักท่องเท่ียวไป

ส ารวจขั้วโลกเหนือ North Pole  

15.30 น. น าท่านเดินทางสู ่สนามบินเมอรม์านสค ์เพ่ือท าการเช็คอินตั ๋วและเดินทางกลับสู่มอสโคว ์

(อาหารค า่ บริการท่านดว้ยอาหารกลอ่ง) 

18.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว ์ โดย สายการบินแอรโ์รฟลอตแอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  

SU1235 



 
20.55 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว ์น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหา้ มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– สถานีรถไฟใตดิ้น – พระราชวงัเครมลิน –  

วนัท่ีหา้ พระราชวงัเครมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี – จัตุรัสแดง – วิหารเซนตบ์าซิล - ชมการ

แสดงละครสตัว ์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้สูภ่ายในรั้ว พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจา้

ซารทุ์กพระองค์ จนกระทั ่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัส

วิหาร ถ่ายรปูกบัโบสถ์อัสสมัชัญ โบสถ์อันนันซิเอชัน่ โบสถ์อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อัสสมัชัญ ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคัญใช้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคัญ เช่น การ

ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองค์จากน้ันชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัย

พระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆังแต่เกิด

ความ ผิดพลาดระหวา่งการหล่อท าให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ท่ีมีความต้องการ

สรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไมเ่คยมีการใชย้ิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตัน (หากมี

พิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน)  

  น าเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี   เป็นพิพิธภัณฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสม

ของเจา้ชายมสัโคว่ี ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดี

ท่ีสุดของรสัเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี

เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบัติของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 

2 ท่ีอยูท่ี่อังกฤษ และ อิหรา่น  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

บ่าย  น าชม จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทาง

การเมือง สรา้งในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีใช้จัดงานในช่วงเทศกาล

ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี  2 บริเวณ

โดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแ้ก ่วิหารเซนตบ์าซิล

(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรา้งด้วย

ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้ งอยู ่



 
บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น ้ าหนัก 

20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับ ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสินค้ากุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้า

จ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์สถานเล

นิน ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท่ี้ ไมค่วรพลาด เช่น 

สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ

อาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 

นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรปูกบัสตัวต์่างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการ

แสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมมี่การแจง้ลว่งหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

เงืน 20 USD*** 

  น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีหก สแปรโ์รว ์ฮิลส ์– สถานีรถไฟใตดิ้น – SHOPPING VUGUS MEGA STORE -  

   สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าเดินทางสู ่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

กรุงมอสโคว์ได้ทั้ งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรา้งในสมัยสตาลิน  1ใน7ตึก 

นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้ งอยู ่เป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือก

ซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย  

จากน้ันน าท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก 

ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะ

ของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะของ  Monumental art คือ

ลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของ

งานป้ัน รปูหลอ่ ภาพสลกันูนต า่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ ห้าง VEGUS MEGA STORE  อิสระช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ ช่ือดัง อาทิเช่น 

BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรืออาจจะเป็น

สินคา้ของฝากต่างๆของประเทศรสัเซีย  

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินโดโมเดโดโว เพ่ือท าการเช็คอินเอกสารและ มีเวลาให้ท่าน

เลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.40 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเ์วย ์ เท่ียวบินท่ี TG975 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

 

วนัท่ีเจ็ด เดินทางถึงกรุงเทพฯ   

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทับใจ 

**************************************** 

 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12

ปี) 

พกัเด่ียว 

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

16 – 22 ธนัวาคม 2560 67,900 67,900 66,900 9,500 45,900 

22 – 28 มกราคม 2560 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

24 – 30 มกราคม 2560 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

29 มกราคม–04 กุมภา 60 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

03 – 06 กุมภาพนัธ ์2560 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

05 – 11 กุมภาพนัธ ์2560 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

07 – 13 กุมภาพนัธ ์2560 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 



 
10 – 16 กุมภาพนัธ ์2560 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 20 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ  านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้อเด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน 
ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้ง
แยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจดัหาได ้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ
เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

     2.   โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่ า  
  3.   กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัใน 

เมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม  
4.  โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี 
ขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้ง 
แต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 



 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไมเ่กิน 30 กก.  ค่ารถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบ ริการตลอดการ

เดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ 

(กรุณาสอบถามจากหัวหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้ริการ) 

 คา่ทิปไกดแ์ละคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด3์USD/วนั/ท่าน)  

 คา่ทิปหัวหนา้ทัวร ์ท่านละ 21 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วนั/ท่าน)  

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

1. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนั่ง  

2. นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการสว่นท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่ าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ

ท่านถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ั์นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเจนซ่ี(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิก



 
ท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับ

ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไมว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผู้มีช่ือใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใด

อยา่งหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเข้า

ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดังน้ี 

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วัน คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระ

แลว้ 

2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 30 วนั ไมคื่นเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน า

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทาง

บริษัท ดังน้ี วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวนัหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศในปีน้ันๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการ

ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 20 คน  

 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทัวรน้ี์ส าหรบัผูมี้วตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทัวรน้ี์เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้ งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไมว่า่บางสว่นหรือทั้งหมดใหแ้กท่่าน 



 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจง้ให้กับนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

ส าหรบัประเทศท่ีไมมี่วีซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หาก

ทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ี

ทางบริษัทก าหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายินดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค า

น าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือ

เอเจนซ่ีมิไดส้ง่หน้าหนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี  บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิท ธ์ิไม่รับ ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ี เพ่ิมข้ึนของ

นักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบริการน้ีค านวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา 
ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั ๋วเคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมี่อ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน  

 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้า



 
ส่ิงของดังกลา่วมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใต้ท้อง

เคร่ืองบินเท่าน้ัน  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน  

 

 

 

 

 

 


