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วันแรก กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ (รัสเซีย) 

08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI 

AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG974 

 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง) 

15.55 น. ถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4

ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ

ยุโรปมีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี  

 น าท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 

10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยุโรป 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วันที่สอง มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินเชเรเมเตียโว –  

   เมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพ

ด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลียนเมื่อปีค.ศ. 1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนาน

ถึง 45 ปี เป็นวิหารที่ส าคัญของนิกายรัสเซียนออร์โทดอกซ์ใช้ประกอบพิธีกรรมที่ส าคัญ

ระดับชาติ จากนั้นน าท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 

กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่ง

วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

13.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว (เนื่องจากไฟลท์ภายในประเทศรัสเซีย มีการ

เข้มงวดการก าหนดสัมภาระจ ากัดให้ท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซึ่ง

บางครั้งอาจให้น าสัมภาระที่ขึ้นเครื่องมาชั่งรวมด้วย ท าให้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในกรณีที่

สัมภาระน้ าหนักเกิน จึงขอความร่วมมือท่านในการค านวณน้ าหนักสัมภาระก่อนเดินทาง

ทุกครั้ง) 



 

15.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที่  SU1324 

17.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมอร์มานสค์ เมืองเมอร์มานสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและ

ศูนยก์ลางการบริหารแคว้นปกครองตนเองของรัสเซีย และต้ังอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของ

คาบสมุทรโคล่าใกล้กับพรมแดนของนอร์เวย์และฟินแลนด์ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

20.00 น. เชิญสัมผัสประสบการณ์ ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืด

มิด ท่านจะพบกับ “แสงออโรร่า” (POLAR LIGHT) หรือแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผิวดวง

อาทิตย์ปะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรือที่เรียกว่าลม

สุริยะ (Solar wind) เมื่อลมสุริยะผ่านเข้ามาใกล้โลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาค

อิเล็กตรอนบางส่วนเข้าหาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่

ในช้ันบรรยากาศ จึงท าให้เกิดการเรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ มักพบได้ในช่วงเดือนธันวาคม – 

มีนาคมของทุกปี  ซึ่งสามารถพบได้ในรัศมี 300 ก.ม. จากขั้วโลกเท่านั้น (ทั้งนี้การพบ

ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นด้วย)  

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก 

   น าคณะเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่ (Sami village) ชนเผ่าพ้ืนเมืองด้ังเดิมของรัสเซียที่ประกอบ

อาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์และสัตว์เมืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ 

อาทิเช่น ให้อาหารให้อาหารสัตว์ และทดลองขี่กวางเรนเดียร์ หรือขับขี่สโนว์โมบิล เป็นต้น 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) 

เที่ยง            บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ หมู่บ้านชาวซามี่ 

บ่าย            น าท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ 

เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัข

พันธุ์นี้เพ่ือใช้ในการลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียม

สุนัขฮัสก้ีลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนม

พ้ืนเมือง กับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น ได้เวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่โรงแรม 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

20.00 น.    น าท่านชม แสงออโรร่า (POLAR LIGHT) ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด (ทั้งนี้การพบ

ปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นด้วย)  

ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่ที่พัก  

   น าคณะเข้าสู่ที่พัก AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือเทียบเท่า 



 

วันที่ส่ี เมอร์มานสค์ – พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น – เรือท าลายน้ าแข็งพลังนิวเคลียร์ –  

สนามบินเมอร์มานสค์ – มอสโคว์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์เรื่องราวท้องถิ่น (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง

เรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ชนพ้ืนเมืองที่เข้ามาต้ังถิ่นฐานต้ังแต่ปีค.ศ. 1574  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

บ่าย น าท่านเข้าชม เรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin 

ซึ่งเป็นเรือท าลายน้ าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ. 1958 ที่เมืองเลนินกราด 

Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ท่ีกลับมาใช้ชื่อเดิมหลังจากการล้มสลายของสภาพโซ

เวียต ซึ่งได้ปลดระวางและจอดเทียบท่าให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอยู่ที่เมืองมูรมานสก์นี้ ขณะที่

รุ่นอื่นๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอื่นๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก 

เพ่ือเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า และบางล าก็ใช้การน านักท่องเที่ยวไป

ส ารวจขั้วโลกเหนือ North Pole  

15.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอร์มานสค์ เพ่ือท าการเช็คอินต๋ัวและเดินทางกลับสู่มอสโคว์ 

(อาหารค่ า บริการท่านด้วยอาหารกล่อง) 

18.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  

SU1235 

20.55 น. เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก 

  น าคณะเข้าสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ชมการ

แสดงละครสัตว์  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าสู่ภายในรั้ว พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้า

ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัส

วิหาร ถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน 

และเข้าชมด้านในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ส าคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่ส าคัญ เช่น การ

ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซาร์ร้างใน

สมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆังแต่

เกิดความผิดพลาดระหว่างการหล่อท าให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการ

สร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลยท าด้วยบรอนซ์น้ าหนัก 40 ตัน (หากมี

พิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน)  



 

  น าเข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่   เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพ่ือเป็นที่เก็บสะสม

ของเจ้าชายมัสโควี่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดี

ที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่

เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 

2 ท่ีอยู่ที ่อังกฤษ และ อิหร่าน  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย  น าชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรื อการประท้วงทาง

การเมือง สร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาล

ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่  2 บริเวณ

โดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ต้ัง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล

(Saint Basil's Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วย

ศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ต้ังอยู่

บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทิม น้ าหนัก 

20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้เมื่อปีค.ศ. 1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองสร้างในปีค.ศ.  1895 จ าหน่ายสินค้า

จ าพวกแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง น้ าหอม และราคาค่อนข้างแพง ชมอนุสรณ์สถานเล

นิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

น าท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ท่ีไม่ควรพลาด เช่น 

สุนัข ลิง นก รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  

แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้

ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของที่ระลึกด้วย ***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึ่ง

บางครั้งไม่มีการแจง้ล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงืน 20 USD*** 

  น าคณะเข้าสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 

วันที่หก สแปร์โรว์ ฮิลส์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – SHOPPING VUGUS MEGA STORE -  

   สนามบินโดโมเดโดโว – กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

กรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน 1 ใน 7 ตึก 

นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกต้ังอยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือก

ซื้อและต่อรองราคาได้ด้วย  



 

จากนั้นน าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก  

ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลินขึ้นมาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลักษณะ

ของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ  Monumental Art คือ

ลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของ

งานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ห้าง VEGUS MEGA STORE  อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น 

BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON หรือจะเป็นสินค้าของ

ฝากต่างๆ ของประเทศรัสเซีย  

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว เพื่อท าการเช็คอินและมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อ

สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

18.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG975 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง) 

วันที่เจ็ด เดินทางถึงกรุงเทพฯ   

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 

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

** หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ

ออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
อัตราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี) 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

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

22 – 28 มกราคม 2561 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

24 – 30 มกราคม 2561 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

29 มกราคม–04 กุมภา 61 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

03 – 09 กุมภาพันธ์ 2561 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

05 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

07 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 

10 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 69,900 69,900 68,900 10,000 47,900 



 

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงินค่ามัดจ า ท่านละ 21,000.- บาท 
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่
สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพัก 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักใน 

เมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องท่ีมี 

ขนาดกะทัดรดั และไม่มีอา่งอาบน้ า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้อง 
แต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ     

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 



 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์

ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ  

(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. กรุณาช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 21,000 บาทต่อท่านเพ่ือส ารองที่น่ัง  

2. กรุณาช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีกรณีที่ท่านไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้

ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่า

เป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจอง

แฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือแจ้งยกเลิกการ

จองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณี

ใดๆ 

2. กรณีต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอให้ท่านผู้ที่มีชื่อในเอกสารการจองแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทาง

มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ 

และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระ

แล้ว 

2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้ว เนื่องในการเตรียมการจัดการ

น าเท่ียวให้แกน่ักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก 

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า

หรือค่าบริการทั้งหมด   



 

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมาย ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท 

ดังนี้ วันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 08.00 น. – 18.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ 

ถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 

1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 

ท่าน โดยจะแจ้งทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง

น้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระ

ค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพ่ือให้คณะเดินทาง

ได้  ทางเรายินดีทีจ่ะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค า

น าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่ท่านมิได้ส่งหน้า

หนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะ

ค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพ่ิมขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง 

หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา 

ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้น

แต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่าน้ัน  
 

 

 

 



 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า

สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้อง

เครื่องบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่กระเป๋าใบ

ใหญ่และฝากเจ้าหน้าท่ีโหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  


