
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WONDERFUL EUROPE 
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วนั 5 คนื  

[น่ังรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ – เซนปีเตอร์เบิร์ก] 

 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

52,900.- 
ก าหนดการเดินทาง : เดือนมีนาคม - กรกฏาคม 2563 

❖ ฝากรอยเท้าท่ีจัตุรัสแดง เกบ็ภาพเป็นท่ีระลกึกบัโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล   
❖ ลดัเลาะรอบร้ัวพระราชวังเครมลนิ, ชมพพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ีพพิธิภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในรัสเซีย 
❖ เปลีย่นบรรยากาศ นั่งรถไฟด่วน SAPSAN จากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามรอยประวัติศาสตร์เมืองแห่งราชินียุโรป

เหนือ  
❖ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ หรือปีเตอร์ฮอฟ ท่ีงดงามโดดเด่นในด้านความงดงามของสถาปัตยกรรมและสวนน ้าพุท่ี

ยิ่งใหญ่  
❖ ส ารวจงานศิลปะและวัตถุโบราณอนัน่าท่ึงในห้องจัดแสดงของพพิธิภัณฑ์เฮอร์มเิทจและพระราชวังฤดูหนาว กว่า 400 ห้อง 

ท่ีเกบ็รวบรวมงานศิลปะล า้ค่าของโลกกว่า 8 ล้านช้ิน 
❖ พเิศษทานอาหารพืน้เมืองในพระราชวังนิโคลสั พร้อมชมโชว์ ระบ าฟลามิงโก ศิลปะระบ าสเปน หนึ่งในการแสดงท่ีขึน้ช่ือลอื

ชาไปท่ัวโลกท้ังท่วงท่าการร่ายร าประกอบเสียงดนตรีท่ีเร้าใจสนุกสนาน 
❖ ชมการแสดงละครสัตว์ เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด // ช้อปป้ิงท่ีถนนอารบัต ย่านการค้าช่ือดังของมอสโคว์ 



 

 

วันแรก       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
22.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน

เอมิเรตส์ (EK) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
วันที่สอง       กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท 
02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
06.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.15 น.  เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) ประเทศสหรัฐพนัธรัฐรัสเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

เรียบร้อยแลว้ น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
ติดกับแม่น ้ ามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษตัริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผูค้นในเมือง 
เป็นทั้งย่านการคา้และแหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป 
ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีต่างๆ และ รูปลอ้เลียน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี – โบสถ์อัสสัมชัญ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – หอระฆังพระเจ้าอีวาน – 

สแปร์โร่ฮิลล์ – รัสเซ่ียนเซอร์คสั                     
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน จุดก าเนิดแห่งประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีอายยุาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 

40 เมตร ริมแม่น ้ามอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์ร่ี เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัล ้าค่า
ของกษตัริยรั์สเซีย ทั้งเคร่ืองประดบัท่ีท าดว้ยเพชร ทองค า อุปกรณ์การสู้รบของกษตัริยส์มยัโบราณ ชุดฉลองพระองค์
ของกษตัริยแ์ละพระราชินี ซ่ึงในบริเวณนั้นจะมี โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าคญั สร้าง
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมยั ค.ศ.1586 เพื่อตอ้งการสร้างปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก
และยงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น ้าหนกัลูกละประมาณ 1 ตนั นบัวา่เป็นของสะสมในยุค
นั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายห้าม
ก่อสร้างส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัใหญ่ท่ีสุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระ
เจ้าซาร์ สร้างในสมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดตั้งบนหอระฆงัแต่
เน่ืองจากมีความผิดพลาดจึงท าใหร้ะฆงัแตกออก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกท่ีสร้างใน
สมยัของสตาลิน คือ ตึกท่ีท าการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกท่ีพกัอาศยั 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์นอกจากน้ียงั



 

 

มีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก จากนั้นน าท่านชมการแสดงละครสัตวท่ี์ขึ้นช่ือของรัสเซีย 
รัสเซ่ียนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ีไม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่า
ต่ืนตาต่ืนใจ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
วันที่ส่ี สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี ้– จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร์ –  
                 ห้างสรรพสินค้ากุม – ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนัง่ รถไฟใตดิ้นดูสักคร้ังเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้

ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นท าให้ผูค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวก
กว่าบนถนนทัว่ไปสถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่
ตลอดจนประวติัศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวมา
เยีย่มชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ีต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต และหิน
อ่อน น าท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินคา้พื้นเมืองซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่าน
เลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชกา้(แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวง
กุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ค าว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตัุรัส
แดงสร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และ
วนัระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายในบริเวณจตุัรัสแดงน าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมยั
พระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะ
เหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 ชม หอนาฬิกาซาวิ
เออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรค
คอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอนแต่มีอายมุากกว่า ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรม
ท่ีเก่าแก่ของเมือง เป็นห้างสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้ ของใช้ในครัวเรือน แบ
รนด์เนม เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และสินคา้ท่ีระลึก มีร้านคา้มากกว่า 200 ร้าน จากนั้นน าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว์ 
สัมผสับรรยากาศสองขา้งทางสถานท่ีส าคญัอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว ์**หากไม่สามารถล่องเรือได้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชว์บัลเล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือระดับเดียวกัน  
วันที่ห้า มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์หยดเลือด – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
เช้า  บริการอาหารเช้า (SET BOX) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 



 

 

….... น. ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมนั ใช้เวลาเพียง 4 
ชัว่โมงจากกรุงมอสโควสู่์ไปเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม. 

….... น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางความเจริญท่ีเก่าแก่ท่ีสุด 
ไดรั้บการขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญทางดา้นวฒันธรรม 
เป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน ้าเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบนัเมืองน้ีเป็นท่ีรู้จกั กนัอย่าง
แพร่หลายทัว่โลกว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงัราชินีแห่งยุโรปเหนือ น าท่านถ่ายรูป
ดา้นหนา้ โบสถ์หยดเลือด สร้างขึ้นบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซาน
เดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างโบสถข์ึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอส
โคว ์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ตั้งอยูท่างทิศใต ้ของอ่าวฟินแลนด ์ซ่ึงสร้างขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช

ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทองต่ืนตากับประติมากรรมท่ีวิจิตรพิสดารและอลงัการยิ่งภายในพระราชวงัส่วนภายนอกก็
ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธ์ุและสวนน ้ าพุอนัตระการตาอิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตาม
อธัยาศยัให้คนทัว่ไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าเกือบ 3 ลา้นช้ิน และเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศอีกดว้ย 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ PARK INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก พระราชวังฤดูหนาว – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล – กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัรฑ์เฮอร์มิเทจ หรือท่ีเรียก พระราชวังฤดูหนาว ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงมากสร้างในสมยั

ของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนก่อสร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคท่ี
สร้างพระราชวงัให้เป็นสัญลกัษณ์ของความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ซาร์ และความรุ่งโรจน์ของจกัรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนั
เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียท่ีเปิดให้คนทัว่ไปเขา้ชมได้จัดแสดงส่ิงของต่างๆ ท่ี
ทรงคุณค่าเกือบ 3 ลา้นช้ิน และเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย น าท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นส่ิงก่อสร้างแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ย

ศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศึกรุกราน ส่วนตวัวิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นท่ีเก็บพระศพของ
ราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ในอดีตเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีสูงสุดของเมืองและหา้มส่ิงก่อสร้างใดสูงกวา่ ซ่ึงภายในมีการ
ประดบัตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกอยา่งสวยงาม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า กาล่าดินเนอร์ ภายใน พระราชวังนิโคลัส  และชม การแสดงพื้นเมืองของชาวรัสเซีย               
(Folk Dance Show) ท่านจะไดส้ัมผสักบัเสียงดนตรีและการร้องเพลง พร้อมการเตน้ระบ าท่ีสนุกสนานในแบบชน
พื้นเมืองของรัสเซีย ช่วงพกัคร่ึงการแสดง เชิญทุกท่านลิม้รสไข่ปลาคาร์เวียร์ พร้อมจิบแชมเปญและว้อดก้า   

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั ณ PARK INN HOTEL  หรือระดับเดียวกัน 



 

 

วันที่เจ็ด  มหาวิหารเซนต์ไอแซค – Pulkovo Outlet Village 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุดตน้แบบของท่ีท าการรัฐบาลกรุง

วอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร์  ท่ีกรุงโรม และมหาวิหารเซนต์
ปอล ท่ีกรุงลอนดอน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  Pulkovo Outlet Village แหล่งช้อปป้ิงท่ีรวมร้านคา้ดงัมากมายกว่า 40 ร้าน สัมผสัประสบการณ์

การช้อปป้ิง ท่ีครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่างๆ มากมาย เช่น ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE 
PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ  

 อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 176 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 
09.30 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

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

ข้อควรทราบ :   
❖ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทวัร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเม่ือท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร์แลว้

ทางบริษทัถือวา่ท่าน รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทั 
❖ ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่

ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 
❖ ร้านคา้ในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทิตย ์ , ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองท่ีเขา้พกั เช่น กรณีท่ีเมืองนั้นมีการจดังาน 

TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองท่ีใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
อตัราค่าบริการ     

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)  
ไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

31 มี.ค. – 07 เม.ย. 2563 52,900.- 50,900.- 10,000.- 
01 – 08 เม.ย. 2563 52,900.- 50,900.- 10,000.- 
08 – 15 เม.ย. 2563 59,900.- 57,900.- 10,000.- 
09 – 16 เม.ย. 2563 59,900.- 57,900.- 10,000.- 
11 – 18 เม.ย. 2563 59,900.- 57,900.- 10,000.- 
14 – 21 เม.ย. 2563 59,900.- 57,900.- 10,000.- 

29 เม.ย. – 06 พ.ค. 2563 52,900.- 50,900.- 10,000.- 
30 เม.ย. – 07 พ.ค. 2563 52,900.- 50,900.- 10,000.- 

5 – 12 พ.ค. 2563 52,900.- 50,900.- 10,000.- 
20 – 27 พ.ค. 2563 52,900.- 50,900.- 10,000.- 

29 พ.ค. – 05 มิ.ย. 2563 52,900.- 50,900.- 10,000.- 
02 – 09 มิ.ย. 2563 52,900.- 50,900.- 10,000.- 
01 – 08 ก.ค. 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 
21 – 28 ก.ค. 2563 54,900.- 52,900.- 10,000.- 

 
อัตรานีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  
 ค่าท่ีพกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการยา้ยเมืองเขา้พกั ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้พกัท่ีเมืองนั้นๆ

ได ้เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา้ งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ) 
 ค่าตัว๋รถไฟเดินทางระหวา่งมอสโคว-์เซ็นตปี์เตอร์สเบิร์ก 
 ค่ารถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ี และค่าธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป) 



 

 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อ/ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
เงื่อนไขในการจองทัวร์ 
1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท พร้อมส าเนาหนงัสือเดินทาง (หลงัจองภายใน 3 วนั)  
2. ช าระยอดส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนั   
3. หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่่างจงัหวดั) เพื่อมายืน่วีซ่าหรือวนัเดินทาง ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อน

ออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ีทราบทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้น 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์  
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัขึ้นไป คืนมดัจ าทั้งหมด  
2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วนั เก็บค่าใชจ่้ายเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วนั เก็บเงินมดัจ าทั้งหมด 
4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วนัก่อนเดินทาง ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

ตามท่ีเกิดขึ้นจริง   
หมายเหตุ 
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ีผูเ้ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริษทัยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้นตามจริง 
2. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย 

สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์ เช่นภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
4. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัหรือช าระโดยตรงกับทางบริษทั จะถือว่าท่าน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
5. ส าหรับท่ีนั่ง LONG LEG หรือท่ีนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น ต้อง

สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการ
ใหท่ี้นัง่ LONG LEG ขึ้นอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 



 

 

6. โรงแรมท่ีพกัในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากเป็นภูมิประเทศท่ีมีอากาศเยน็ และห้องพกั 3 ท่าน  (TRIPPLE ROOM ) 
อาจจะมีการจดัเป็น 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรม 

7. กรณีผูเ้ดินทางด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและเดินทางมาร่วมกบัคณะในต่างประเทศ (Join Land) ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางมาพบคณะดว้ยตวัเอง  


