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มอสโคว์ | พระราชวงัเครมลิน | การแสดงละครสตัว์ | บินภายในสูเ่ซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 

พระราชวงัเปโตรวาเรส| พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 

     
 

  

 

 

 

 

 

 

รัสเซีย on Board (บินภายใน) 
[มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]  

8 วัน 5 คนื 
 เดินทาง ธันวาคม 2562 

 

เร่ิมต้นเพียง 54,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ปักก่ิง – มอสโคว ์ 

วนัท่ี 3. มอสโคว์ – บินภายในสูน่ครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภณัฑ์เฮอร์มิเทจ 
วนัท่ี 4. ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวงัแคทเธอรีน   

วนัท่ี 5. มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ขึน้รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN – มอสโคว์ 

วนัท่ี 6. มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี – โบสถ์เซนต์บาซิล – จตรุัสแดง – ละครสตัว ์         
วนัท่ี 7. สถานีรถไฟใต้ดิน  –  มหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ – ถนนอารบตั – สนามบิน 
วนัท่ี 8. ปักก่ิง – กรุงเทพฯ 
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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการ

บินแอร์ ไชน่า (CA) เจ้าหน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – มอสโคว์   
01.05 น. ออกเดินทางสูปั่กก่ิง โดยสายการบินแอร์ ไชน่า เท่ียวบนิท่ี CA 980 
06.30 น. ถึงสนามบินปักก่ิง น าท่านเปลีย่นเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่ 
13.45 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงมอสโคว์  โดยสายการบินแอร์ไชน่า เท่ียวบินท่ี CA 909 
17.00 น. ถึงสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว น าท่านเดินทางสูท่ี่พกั  
   ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3 มอสโคว์ – บินภายในสู่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 
......น. 

 
 

.....น. 

น าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือท าการเช็คอินสมัภาระ  
ออกเดินทางสูเ่มืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก โดยสายการบิน......เท่ียวบินท่ี…….. (เน่ืองจากประเทศรัสเซีย เข้มงวด
กบัน า้หนกักระเป๋ามาก ก าหนดให้ไมเ่กิน 20 ก.ก. และบางครัง้อาจจะน ากระเป๋า Hand Carry ของท่านมาชั่ง
รวมด้วยซึ่งอาจจะท าให้ท่านต้องจ่ายคา่น า้หนกัเพ่ิม จึงขอให้ทกุท่านค านวณน า้หนกักระเป๋าให้ดี)    
ถึงสนามบินปกุคาวา (PULKOVO) นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 
บ่าย น าชมความงดงามของนครเซน็ต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ท่ีสร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปี 

ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” น าชมความย่ิงใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter 

Palace) ท่ีประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากกวา่ 1,050 ห้อง สถานท่ีแห่งนีเ้คยใช้เป็นท่ีรับรองการเสดจ็เยือนรัสเซีย
ของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพันธไมตรีไทย-รัสเซีย  ปัจจุบันพระราชวงันีไ้ด้ถูกใช้เป็น เข้าชม
พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล า้คา่ของโลกกวา่ 8 ล้านชิน้ รวมทัง้
ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี , ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็น
พิพิธภณัฑ์ศิลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุของโลกแห่งหนึ่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก 

 
เข้าสูท่ี่พกั Azimut Hotel St. Perterburg หรือเทียบเท่า 
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วันท่ี 4 ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ พระราชวงัฤดูร้อน เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof 

Palace) ท่ีสร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์   มหาราช พระต าหนักท่ีได้ช่ือว่าเป็น Russian Versailles เป็น
พระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ด้วยอทุยานน า้พท่ีุพวยพุ่งมาจากรูปปัน้สีทองและท่ีตา่งๆ มากกว่า 100 แห่ง ด้วย
สถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลงัการย่ิง ห้องหับต่างๆ ภายใน
พระราชวงัประดบัด้วยทองค าอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคณุค่าทางประวตัิศาสตร์จนมิ
อาจประเมินคา่ได้  สว่นภายนอกก็เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน า้พุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวร์ซายส์ในฝร่ังเศส (โดยปกติแล้ว น า้พุในสวนจะไม่เปิดให้ชมในฤดหูนาว คือระหว่างช่วงเดือน
ตลุาคม ถึง พฤษภาคม)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทับในฤดรู้อนของราชวงศ์ 

และมีเหตกุารณ์ส าคญัเกิดขึน้ในวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลสัท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูก
ควบคมุตวัจากกลุม่ของ คณะปฏิวตัิซึ่งกลายเป็นประวตัิศาสตร์หน้าสดุท้ายในเมืองพุชกิน้และราชวงศ์โรมา
นอฟท่ียาวนานกว่า 200 ปี น าเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิน้วิลเลจ 
(Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบโรโคโค(Rococo) ตวั
อาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลัง่ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนับร้อยโดยเฉพาะห้อง
อ าพนั  (Amber Room)  ท่ีทกุท่านจะต้องประทบัใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอนัร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝรั่งเศส 
และช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม  Azimut Hotel St. Perterburg หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 
มหาวิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – ขึน้รถไฟด่วน 
SAPSAN TRAIN – มอสโคว์  

   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าเข้าชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ และ
ใหญ่เป็นล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนี ้
เป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอย่างมาก เน่ืองจากครัง้หนึ่งตวัเมืองถกูถลม่ด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไป
ทัง้เมือง แต่มหาวิหารเซ็นต์ไอแซคแห่งนี  ้จากนัน้น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul 

Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นท่ีคมุขงันกัโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการท่ีสร้างขึน้พร้อมๆ กบันครเซ็นต์ปี
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เตอร์สเบิร์ก ปัจจบุนัใช้เป็นสสุานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทกุพระองค์  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN เพ่ือเดินทางสู ่มอสโคว์ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชัว่โมง)  
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดท่ีจอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 1 
กิโลเมตร ซึ่งท่านจ าเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตวัท่านเอง เพ่ือป้องกนักระเป๋าท่ีอาจจะสูญหายได้*** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Hotel Milan Moscow  หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี – โบสถ์เซนต์บาซิล – 
จตุรัสแดง – ละครสัตว์          

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน 

การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยุโรป น าท่านเข้าสู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ี
ประทบัของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
ปัจจบุนัเป็นท่ีประชมุของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น าท่านสู่จัตรุัสวิหาร ถ่ายรูปกับ
โบสถ์อัสสมัชัญ โบสถ์อันนันซิเอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้า
ซาร์ทกุพระองค์ จากนัน้ชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่
ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปติดบนหอระฆงัแตเ่กิดความ ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ท าให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระ
เจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนัก 40 ตนั 
(หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์

เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมสัโควี่ 
ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคา่ท่ีดีท่ีสดุของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 
14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ
ของพระเจ้าแผน่ดินท่ีสมบรูณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ีองักฤษ และ อิหร่าน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัิศาสตร์ของ

รัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 
ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วันปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวันท่ีระลึก
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตัรุัสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัได้แก่ วหิาร
เซนต์บาซลิ (Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะ
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รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา 
เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น า้หนัก 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามา
ประดบั ไว้เมื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของ
เมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวกแบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม และราคาค่อนข้าง
แพง ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลง
แก้วครอบอยู่  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมการแสดงละครสตัว์ (Circus) เป็นการแสดงของสตัว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ 
รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกับสตัว์ต่างๆ และมีของ
ท่ีระลกึด้วย ***กรณีละครสตัว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไมม่ีการแจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ท่ีพัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม Hotel Milan Moscow หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 สถานีรถไฟใต้ดนิ – มหาวหิารเซนท์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต– สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงมอสโคว์ น าเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour Cathedral) (ห้าม
ถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเลก็ซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี น าท่าน
ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ท่ีมีความสวยงามมากท่ีสดุในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม
การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสุดท่ีสตาลิน 
ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ 
Monumental Art คือลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบรุุษ ซึ่งจะสื่อออกมาใน
รูปของงานปัน้ รูปหลอ่ ภาพสลกันนูต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการค้า แหล่งรวม

วยัรุ่น ร้านค้าของท่ีระลกึ ร้านนัง่เลน่ และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเลน่ดนตรีเปิด
หมวกอีกด้วย  

15.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 
18.55 น. ออกเดินทางกลบัสูปั่กก่ิง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เท่ียวบินท่ี CA 910  
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วันท่ี 8 ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ 
07.20 น. ถึงสนามบินปักก่ิง น าท่านเปลี่ยนเคร่ืองเพ่ือเดินทางตอ่ 

  19.45 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ไชน่า เท่ียวบินท่ี CA 979 

  23.45 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

 

 

 

 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  7  รัสเซีย on board (มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก) 8  วนั 5 คืน BY CA                                                 [GQ3SVO-CA002]                                   

 

อัตราค่าบริการ รัสเซีย on Board (บินภายใน) 
[มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]  

8 วัน 5 คืน โดยสายการบินแอร์ไชน่า 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

11 – 18 ธ.ค. 62 54,900.- 54,900.- 54,900.- 35,900.- 4,900.- 
24 – 31 ธ.ค. 62 58,900.- 58,900.- 58,900.- 39,900.- 8,900.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่ารสัเซยี 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2.        สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอตัโนมติั 
3.        หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
4.        หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
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  ** ลกูค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับ
ทางบริษัทได้ ** 

 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น ค่าเคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน (36 ยเูอสดอลลา่ร์) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยเูอสดอลล่าร์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
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2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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