
 

 

 

  

        

 

 
 

 

 

 

วนัแรก      สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายขาออกระหวางประเทศ 

ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ

สะดวก 

วนัทีส่อง      สนามบนิสวุรรณภมู ิ– ดไูบ – มอสโคว – มหาวหิารเซนตซาเวยีร – อารบทั 



 

 

02.25 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เที่ยวบินที่ EK 371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

04.45 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

13.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพันธ

รัฐรัสเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 

นําทานชม มหาวิหารเซนตซาเวียร ซึ่งเปนวิหารโดม

ทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยูใจกลางเมืองติดกับ

แมน้ํามอสโคว รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอโลหะเปนรูป

นักรบโบราณกับกษัตริยที่สวยงามและเหมือนจริง 

จากนั้นนําทานเดินทางสู ถนนอารบัท เปนถนนคนเดิน

หามรถผาน เปนถนนศิลปนและแหลงพบปะของผูคนในเมือง เปนทั้งยานการคาและแหลง

รวมวัยรุน รานคาจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตางๆ มีศิลปนมาน่ังวาดรูป ทั้ง

รูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีตางๆ และ รูปลอเลียน 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูที่พัก ณ HOLIDAY 

INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีส่าม พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอารเมอรรี ่-  โบสถอสัสมัชญั - ปนใหญพระเจาซาร - 

หอระฆงัพระเจาอวีาน  สแปรโรฮลิล - รสัเซีย่นเซอรคสั                     

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม นําทานเขาชม พระราชวังเค

รมลิน จุดกําเนิดแหงประวัติศาสตรรัสเซียที่

มีอายุยาวนานกวา 850 ป ตั้งอยูบนเนินสูง

ถึ ง  4 0  เม ต ร  ริ ม แ ม น้ํ า ม อ ส โ ก  ช ม 

พิพิธภัณ ฑอารเมอรรี่เปนพิพิธภัณฑที่

เกาแกที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเปนที่เก็บสมบัติ

ล้ําคาของกษัตริยรัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่

ทําดวยเพชร ทองคํา อุปกรณการสูรบของ

กษัตริยสมัยโบราณ ชุดฉลองพระองคของ

กษัตริยและพระราชินี ชม โบสถอัสสัมชัญ เปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ 

สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชมปนใหญพระเจาซาร สรางในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อ

ตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกและยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซ และมีลูก

กระสุน น้ําหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับวาเปนของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจาอี

วาน มีความสูง 81 เมตร ถือเปนสิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในยุคนั้น และไดออกกฎหมายหาม

กอสรางสิ่งใดๆ สูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญที่สุดของเค

รมลิน เรียกวา ระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจะสรางระฆัง



 

 

ใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดตั้งบนหอระฆังแตเนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทําให

ระฆังแตกออก  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู สแปรโรฮิลล หรือ เนินเขา

นกกระจอก หนามหาวิทยาลัย                มอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดของ

รัสเซีย ที่นี่จะเปนจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก       เชน ตึกสูง 7 

ตึกที่สรางในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ทําการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และ

ตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู

เปนจํานวนมาก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ชมการแสดงละครสัตวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยน

เซอรคัส เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ไมควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรม

และมายากลอันนาตืน่ตาตืน่ใจ นําทานสูที่พัก ณ          HOLIDAY INN HOTEL หรือ

ระดับเดียวกัน  

วนัทีส่ี ่ สถานรีถไฟใตดนิ – ตลาดอสิมายลอฟกี ้  - จตรุสัแดง – มหาวหิารเซนตบาซลิ – หอ

นาฬกิาซาวเิออร – หางกมุ – ลองเรอื 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานชม สถานีรถไฟใตดิน ใคร

มามอสโควจะตองไดลองนั่ง รถไฟใตดินดู

สักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต

ดินที่สวยที่สุดในโลกแลวยังมีความลึกอีก

ตางหาก รถไฟใตดินทําใหผูคนสามารถ

เดินทางไปไหนมาไหนไดสะดวกกวาบน

ถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตดินเปนสิ่งกอสราง

ที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวตางชาติให

เห็นถึงความยิ่งใหญตลอดจนประวัติศาสตร

ความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณี

อั น ส ว ย ง า ม  อั น เป น เส น ห ดึ ง ดู ด ใ ห

นักทองเที่ยวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแตงของแตละสถานีที่ตางกันดวยประติมากรรม 

โคมไฟระยา เครื่องแกว หินแกรนิต และหินออน นําทานสู ตลาดอิสมายลอฟกี ้ตลาดขาย

สินคาพื้นเมืองซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตาม

อัธยาศัย  อาทิ เชน  ตุ กตามาทรอชกา(แมลูกดก) 

ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวงกุญแจ 

ไมแกะสลัก และสินคาของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทาง

สู จัตุรัสแดง คําวาสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ สิ่ง

สวยงาม จัตุ รัสแดงนี้ เปนลานกวาง เปนเวทีของ

เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซีย ไมวาจะ

เปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทวงทาง

การเมือง จัตุรัสแดงสรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 



 

 

ปจจุบันใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึก

สงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงนําทานถายรูดานหนามหาวิหารเซนตบา

ซิล สรางในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเปน แบบรัสเซียโบราณประกอบดวย

ยอดโดม 9 ยอด เพื่อเปนอนุสรณมีชัยชนะเหนือพวกตาตาร (มองโกล) อยางเด็ดขาด ใช

เปนหองสําหรับสวดมนตในสมัยคริสตศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมส

ปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่ง

พรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวลักษณะคลายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแตมีอายุมากกวา 

หางสรรพสินคากุม สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง เปนหางสรรพสินคาที่ใหญโตและ

สวยงาม จําหนายสินคาอุปโภค เสื้อผา ของใชในครัวเรือน แบรนดเนม เครื่องสําอาง 

น้ําหอม และสินคาที่ระลึก มีรานคามากกวา 200 ราน จากนั้นนําคณะ ลองเรือแมน้ํามอส

โคว สัมผัสบรรยากาศสองขางทางสถานที่สําคัญอยางสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว **

หากไมสามารถลองเรอืได ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมจากการลองเรือ

เปนชมโชวบัลเลต โดยไมตองแจงใหทราบ** 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือ

ระดับเดียวกัน  

วนัทีห่า  มอสโคว – เซนตปเตอรสเบริก – โบสถหยดเลอืด - พระราชวงัฤดหูนาว 

เชา  บริการอาหารเชา (SET BOX) สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ 

…….…. น. ออกเดินทางสู นครเซนตปเตอรสเบิรก โดยรถไฟดวน SAPSAN เทคโนโลยีใหม

ลาสุดจากเยอรมัน ใชเวลาเพียง    4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโควสูไปเซนตปเตอรสเบิรก 

ระยะทางประมาณ 800 กม. 

 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปเตอรสเบิรก จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง ซึ่งเปนจุด

ศูนยกลางความเจริญที่เกาแกที่สุด ไดรับการขนานนามวาหนาตางของยุโรป เนื่องจาก

เปนหนึ่งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางดานวัฒนธรรม เปนศูนยกลางทาง

ตรรกศาสตร ประดุจเพชรน้ําเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปจจุบันเมืองนี้เปนที่รูจัก                    

กันอยางแพรหลายทั่วโลกวาเปนเมืองที่สวยงามและรุมรวยดวยศิลปวัฒนธรรมดุจดัง

ราชินีแหงยุโรปเหนือ นําทานถาย  รูดานหนาโบสถหยดเลือด สรางขึ้นบนบริเวณที่พระ

เจาอเล็กซานเดอรที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนมและพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสราง

โบสถขึ้นเพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา สถาปตยกรรมมีลักษณะคลายวิหารเซนตบาซิลที่กรุ

งมอสโคว 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชม 

พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งเปนพระราชวังที่มีชื่อเสียง

มากสรางในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดย

สถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิตาเลียนกอสรางดวย

สถาปตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคที่สราง

พระราชวังใหเปนสัญลักษณของความยิ่งใหญของ

พระเจาซาร และความรุงโรจนของจักรวรรดริัสเซีย 

ปจจุบันเปดเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนพิพิธภัณฑที่



 

 

ใหญที่สุดของรัสเซียที่เปดใหคนทั่วไปเขาชมไดจัดแสดงสิ่งของตางๆ ที่ทรงคุณคาเกือบ 

3 ลานชิ้น และเปนพิพิธภัณฑที่ใหญที่สุดของประเทศอีกดวย 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทานสูที่พัก ณ PARK INN HOTEL หรือระดับ

เดียวกัน 

วนัทีห่ก พระราชวงัปเตอรฮอฟ – ปอมปเตอรแอนดปอล – กาลาดนิเนอร พรอมการแสดงพืน้เมอืง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นํา

ทานเดินทางสู พระราชวังปเตอรฮอฟ ตั้งอยูทางทิศใต 

ของอาวฟนแลนด ซึ่งสรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรม

ห า ร า ช ด ว ย ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ยุ ค ท อ ง ตื่ น ต า กั บ

ประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายใน

พระราชวังสวนภายนอกก็ดารดาษไปดวยพฤกษานานา

พันธุและสวนน้ําพุอันตระการตาอิสระใหทานเก็บภาพ

ประทับใจไวเปนที่ระลึกตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานชม ปอมปเตอรแอนดปอล เปนสิ่งกอสราง

แรกสุดของเมืองเปนอนุสรณชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดวยศิลปะบารอก เพื่อใชเปน

ปอมปราการปองกันขาศึกรุกราน สวนตัววิหารปเตอรแอนดปอล เปนที่เก็บพระศพของ

ราชวงศโรมานอฟทุกพระองค ในอดีตเปนส่ิงกอสรางที่สูงสุดของเมืองและหามสิ่งกอสราง

ใดสูงกวา ภายในตกแตงดวยศิลปะบารอก 

ค่ํา บริการอาหารค่ํา กาลาดินเนอร ภายในพระราชวังนิโคลัส เพื่อชมการแสดงพื้นเมือง

ของชาวรัสเซีย ทานจะไดสัมผัสกับเสียงดนตรีและการรองเพลง พรอมการเตนระบําที่

สนุกสนานในแบบชนพื้นเมืองของรัสเซีย ชวงพักครึ่งการแสดง  เชิญทุกทานลิ้มรสไข

ปลาคารเวียร พรอมจิบแชมเปญและวอดกา นําทานสูที่พัก ณ PARK INN HOTEL  

หรือระดับเดียวกัน 

วนัทีเ่จด็  พระราชวงัแคทเธอรนี หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส – มหาวหิารเซนตไอแซค -  Outlet 

Village 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทุกทานเดินทางสู หมูบานพระเจาซาร หรือหมูบาน

ปุชกิ้น  สถานที่ประทบัและพกัอาศัยของเจานายชั้นสูง 

ไมวาจะเปน “อเลก็ซานเดอร ปุชกิ้น” ยอดกวีเอก

รัสเซีย นําทานชมพระราชวงัแคทเธอรนี ที่สวยงาม

แหงหนึ่งในรัสเซีย มหีองตางๆ ใหชมนับรอย แตทกุ

ทานตองไมพลาดชมหองอําพัน (แอมเบอรรูม) เปนสุด

ยอดงานศิลปยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิไดที่ชางเยอรมันสรางใหแกปราสาทของ

กษัตริยฟรดีรชิที่ 1 แหงปรัสเซีย ประกอบดวยแผนไมโอกขนาดใหญหกชิ้นเนื้อที่ 100 

ตารางเมตร ประดับอาํพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีคาจากอิตาล ีหอง

อําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมนิคราวๆ มากกวา 142 

ลานดอลลาห (ในกรณีที่ไมสามารถเขาชมพระราชวังแคทเธอรีนได ทางบริษัทฯ ขอนํา



 

 

ทานชม พระราชวงัพาฟลอฟส ตั้งอยูสวนขนาดใหญซึ่งสรางโดพระราชินีแคทเธอรนีม

หาราช เพ่ือใหกับพระราชบุตรพอล โดยใชชางที่พระองคทรงโปรดที่สุดคือ Charles 

Cameron เปนคนออกแบบ และควบคุมการกอสราง แตตอมาพระเจาพอล ทรงให

Brennaชางอติาเลยีนที่พระองคโปรดปรานเน่ืองจากพระองคตองการศลิปะแบบฝรั่งเศส

มากกวาอิตาล ี ทําใหคาเมอรรอนงอนไปพักใหญและกลับมาทํางานตอหลังจากพระเจาอ

เล็กซานเดอรที่1ขึ้นครองราชยทรงเสด็จมาพํานักที่พระราชวังนี้ตวัพระราชวังประดับดวย

ของเกาดั้งเดิมทีถ่กูเกบ็ใหรอดพนจากกทําลายเมื่อคราวสงครามโลก) 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทานถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนต

ไอแซค ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ตนแบบของที่ทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญเปนที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนตปเตอร ที่กรุงโรม และ

มหาวิหารเซนตปอล ที่กรุงลอนดอน หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู  Outlet Village 

แหลงชอปปงที่รวมรานคาดังมากมายกวา 40 ราน สัมผัสประสบการณการชอปปง ที่ครบ

ค รั น ด ว ย สิ น ค าชั้ น นํ าต า งๆ  ม าก ม าย  เช น  ADIDAS BOSS FURLA GUESS 

LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ   

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

23.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส 

เที่ยวบินที่ EK 176 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

วนัทีแ่ปด ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

19.15 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

 

 

 

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

รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลง

ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา 

 

 

 

 



 

 

 

อตัราคาบรกิาร  

 

   

กรณุาอานรายละเอยีดโปรแกรมทวัรและรายละเอยีดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมือ่ทานทาํการซือ้งโปรแกรมทวัรแลวทางบรษิทัถอืวาทาน 

รบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตางๆของบรษิทั 

 

อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทาง

ไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมือง

เขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่เมืองนั้นๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา 

งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คาตั๋วรถไฟเดินทางระหวางมอสโคว-เซ็นตปเตอรสเบิรก 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวก

ตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใหญ 

เดก็ (อายตุ่าํ

กวา 

12 ปไมมี

เตยีง) 

พกัเดีย่ว 

กนัยายน 

2561 

11-18 /17-24 /18-25  

24 ก.ย. -1 ต.ค.61 57,900 55,900 10,000 

ตลุาคม 

2561 

2-9/5-12/6-13/8-15 

9-16/12-19/13-20  

16-23/18-25/19-26 

22-29 ต.ค. 61 

25 ต.ค.-1 พ.ย.61 

57,900 55,900 10,000 

พฤศจกิายน 

2561 

6-13/ 13-20  

29 พ.ย. -6 ธ.ค. 61 

30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 61 

54,900 52,900 10,000 



 

 

อัตรานี้ไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องดื่มใน

หองพัก 

 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 5 ยูเอสดอลลาร / คน / วัน (30 ยูเอสดอล

ลาร ตลอดทริป) 

       คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 

(หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย

อัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพ่ือมายื่นวี

ซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร

โดยสารโดยมิแจงเจาหนาทีท่ราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําท้ังหมด 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วัน เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-29 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-24 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 14 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทาง

บริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไม

รับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชน

ภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 



 

 

3. เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือ

ถูกปฏิเสธการเขาประเทศ 

ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัท  

จะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติ

ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ 

สามารถชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอํานาจในการใหที่นั่ง 

LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น 

และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซึ่ง

ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม 


