
 

 

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สงิคโปร ์

17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์  เพื่อ
เตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก
เร่ืองกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

18.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่SQ979 
 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพือ่แวะเปลีย่นเคร่ือง  

วนัที่สอง มอสโคว ์– สถานีรถไฟใตด้ินมอสโคว ์– เซนตซ์าเวียร ์– อารบตั 

00.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่วบินที ่SQ362 
(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโวกรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย(เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) น า
ท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรัสเซียและยงัครองอนัดับเมืองท่ีใหญ่ทีสุดของยุโรปมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี 
น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วง แรกสุด
ท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็น
ลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะ
ส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก      
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 เขา้ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดม

ทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระ
เจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใช้
ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ       น าท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 
กม. เป็นทั้งยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูป
ลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 

    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทยีบเท่า 

วนัที่สาม พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี–่จตัรุสัแดง–วิหารเซนตบ์าซิล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 
การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป น าท่านเข้าสู่ภายในร้ัวพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก  
ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ น าท่านสู่จตุัรัสวิหาร ถ่ายรูปกบั
โบสถ์อสัสัมชัญ โบสถ์อนันันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมด้านในโบสถ์
อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้
ซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆงัพระเจา้ซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่
ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผดิพลาดระหวา่งการหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระ 



 

 

 
เจา้ซาร์ท่ีมีความตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตนั 
(หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเขา้ชม พิพธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี   เป็น
พิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพื่อเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 
ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศ์ตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 
20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหน่ึงในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์
แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่องักฤษ และ อิหร่าน 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของ

รัสเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึก
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัส
แดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม 
อัน ไ ด้ แ ก่  วิ ห า ร เซ น ต์ บ า ซิ ล (Saint Basil's 
Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสัน
สวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอ
นาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็น
ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจาก
ทับทิม  น ้ าหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์
น ามาประดบั ไวเ้ม่ือปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ
เมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และราคาค่อนขา้ง
แพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้
ครอบอยู ่

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทยีบเท่า 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

วนัที่สี ่ มอสโคว – ซากอรส์ – โบสถโ์ฮลีทรนิิตี้  -โบสถอ์สัสมัชญั-IZMAILOVO MARKET    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองน้ีเปรียบเสมือน
เมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สไดเ้ป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสตศ์ตวรรษท่ี 
14-17  เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการ
วาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ์ ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมี
ยอดโดมหวั หอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์
เจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชม โบสถ์
อสัสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ี์มีความสวยงามมากของเมือง มีการสร้างในสมยัพระเจา้อีวานเม่ือปี 
ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวหิารอสัสัมชญัท่ีจตุรัสวิหารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถ์เก่าแก่ สร้างในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มีแท่น
ส าหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีส าหรับนกัร้องน าสวด หอระฆงั สร้างในสมยัของพระนางแคทเธอ
รีนมหาราช ตอ้งการให้เหมือนหอระฆงัท่ีจตุัรัสวหิารแห่งพระราชวงัเครมลิน แต่ท่ีน่ีสูงกวา่ ชมบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ 
(Chapel Over the Well)  ท่ีซึมข้ึนมาเองตามธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนั้นให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนดัหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุก๊ตาแม่ลูกดก ซ่ึง

มีให้เลือกมากมายหลายแบบ   จากนั้นน าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ 
อิสระให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก
หรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลุมไหล่, อ าพนั, ของท่ีระลึกต่างๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทยีบเท่า 



 

 

 

วนัที่หา้  โบสถนิ์ว เยรูซาเล็ม  – ถ่ายรูปกบัสุนขัฮสัก้ี – ขี่สุนขัลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทวัร)์    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเลม็ (New Jerusalem Monastery) (เดินทาง 1.30 ชม.) 
โบสถ์ New Jerusalem Monastery สร้างข้ึนในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพื่อเป็นสถานท่ีทางศาสนา
ออกห่างไปจากมอสโก โดยใช้ช่ือว่า เมืองเยรูซาเล็มใหม่ โดยสถานท่ีน้ีน าความเช่ือมาจากแผนดินศกัด์ิสิทธิ 
โดยใชแ้ม่น ้าอิสตรา เป็นตวัแทนของจอร์แดน และใชต้วัอาคารเป็นเสมือนสถานท่ีศกัด์ิสิทธิของเยรูซาเล็ม 

 
 
 
 
 
 
   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ร่วมสัมผสัประสบการณ์ใหม่กบักิจกรรมสุนขัลากเล่ือน ท่ี
ให้ความรู้สึกเหมือนไปเท่ียวยุโรป ให้ท่านไดส้นุกสนาน 
กบันอ้งหมาท่ีจะพาท่านตะลุยหิมะ ซ่ึงเป็นกจิกรรมท่ีสุนขั
จะตอ้งใชก้ าลงัอยา่งมากในการตะกุยหิมะและกระโจนไป
ดา้นหน้า เพื่อให้รถลากเล่ือนเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ โดยมีผู ้
ควบคุมและบงัคบัให้สุนขัท่ีไดรั้บการฝึกฝนอยา่งดี พวกน้ี
เช่ือฟังค าสั่งและพาไปยงัจุดท่ีต้องการได้อย่างแม่นย  า 
ในช่วงสภาวะท่ีหิมะตก  ไม่สามารถเดิน ทางโดยรถยนตห์รือ แมก้ระทางเรือได ้ ท่านสามารถถ่ายรูปน่ารักๆคู่
กบันอ้งหมาฮสัก้ีไดด้ว้ย...  
(ราคาน้ีรวมกิจกรรมสุนขัลากเล่ือนแต่ไม่รวมอุปกรณ์การเล่นสกีทุกชนิด กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทยีบเท่า 
 



 

 

 

วนัที่หก เนินเขาสแปรโ์รว ์– NOVODEVICHY CONVENT – พิพิธถณัฑอ์วกาศ – หา้ง Vegus   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมววิท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ด้
ทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสร้างในสมยัสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ี
ระลึกในราคาถูกตั้งอยูเ่ป็นจ านวนมากท่ีท่านสามารถเลือกซ้ือและต่อรองราคาไดด้ว้ย 
น าทุกท่านสู่ อารามชี  (Novodevichy Convent) เป็นส านัก
นางชี ท่ีสวยงาม เก่ าแก่กว่า 300 ปี  ตั้ งอยู่ ริมน ้ าทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องกรุงมอสโก สร้างในศตวรรษท่ี 16-17 
ถือเป็นงานช้ินเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบบาโรก  อารามชี
แห่งน้ีถูกคน้พบปี ค.ศ.1524 ในการเฉลิมฉลองชยัชนะของ
รัสเซียจากการพิชิตเมือง Smolensk จากลิทวัเนีย แต่ไดมี้การ
ก่อสร้างใหม่โดยปีเตอร์มหาราชนอ้งชายของพระนางโซเฟีย 
ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีประทบัแห่งท่ี 2 ในขณะท่ีเธอเป็นผูส้ าเร็จราชการแผน่ดินของรัสเซียในยคุ 1680 ขณะนั้นกษตัริยปี์
เตอร์มหาราชข้ึนครองบัลลังก์ราชวงศ์โรมานอฟ ต่อจากกษตัริย์อเล็กซิสพระบิดาตั้งแต่ยงัเยาว ์โดยครอง
บลัลงัก์ร่วมกนักบัพระนางโซเฟียซ่ึงเป็นพระพี่นาง แต่เม่ือปีเตอร์อายุ 17 ทรงแยง่ราชบลัลงัก์มาจากพระพี่นาง 
โดยปลดพระนางโซเฟียและส่งพระนางเขา้ไปโกนหวับวชชีในโบสถมื์ดตลอดชีพ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย  น าทุกท่านสู่ พพิธิภัณฑ์อวกาศมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจ

อีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิง่ใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยคุท่ีมนุษยชาติก าลงั
สนใจในเร่ืองของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ท่ีท าใหพ้วกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเค่ียวกนัอยา่งหนกัเพื่อพิชิต
อวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซียก็นบัวา่มีความโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็วา่ได ้ซ่ึงเร่ืองราวทั้งหมดนั้นถูก
จดัเเสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑเ์เห่งน้ีท่ีใครมาเท่ียวชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจอยา่งเเน่นอน 
น าท่านเดินทางสู่ หา้ง VEGUS MEGA STORE  อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ช่ือดงั อาทิเช่น BOSS, CALVIN 
KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสินค้าของฝากต่างๆของ
ประเทศรัสเซีย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั SUNFLOWER HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่า 



 

 

 

วนัที่เจด็  สนามบินมอสโคว ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
11.00 น. น าคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อตรวจเช็คอินเอกสารและเตรียมตวัเดินทางกลบั 
14.55 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที ่SQ361 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 11 ชัว่โมง) 

วนัที่แปด สงิคโปร ์– กรุงเทพฯ   

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ เพือ่รอเปลี่ยนเทีย่วบิน 
07.15 น. เดินทางกลบัสู่สนามบินกรุงเทพฯโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เทีย่วบินที่ SQ970 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
08.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
อตัราค่าบริการ 

 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน12ปี) 

พกัเดี่ยว 

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวมตัว๋ 

11 – 18 เมษายน 2561 44,999 44,999 43,999 8,000 25,999 

29เมษายน – 06 พฤษภาคม 61 41,999 41,999 40,999 8,000 23,999 

27พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 61 41,999 41,999 40,999 8,000 23,999 

   

**ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 
 

** ราคาเดก็อายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีโดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมช าระเงนิค่ามัดจ า ท่านละ 20,000.- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะน้ันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลอืช าระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะได้
เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเน่ืองจากโรงแรมนั้นไม่สามารถ
จดัหาได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิ่มเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนั 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน              ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ    ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ) 
 ค่าทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วนั/ท่าน) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วนั/ท่าน)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 



 

 

 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 

1. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระเงิน 
หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น

วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคาร
ท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 20 คน  



 

 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 

2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอย่าง
นอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
 
 
 



 

 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ยา่ง
สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
2. ส่ิงของท่ีมีลักษณะคล้ายกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  
 
 


