
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
2 ดูไบ-เมืองมอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัท-

สแปร์โรํฮิลล์-มหาวิทยาลัยมอสโคว ์
× √ √ 

3 สถานีรถไฟใต๎ดิน-ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง-มหาวิหาร
เซนต์บาซิล-Zaryadye Park 

√ √ √ 

4 วังเครมลิน-ลํองเรือแมํน้ํามอสโคว์-รัสเซี่ยนเซอร์คัส √ √ √ 

5 รถไฟดํวน SAPSAN-เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-โบสถ์หยด
เลือด-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล 

√ √ √ 

6 พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-เกาะ Kronstadt-กาลําดินเนอร์ ณ 
พระราชวังนิโคลัส  

√ √ √ 

7 พระราชวังฤดูหนาว-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ถนนเนฟสกี้-
สนามบิน 

√ √ √ 

8 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 
     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ         (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว U สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ๎าหน๎าที่ให๎การ
ต๎อนรับและอํานวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK373 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง ดูไบ-เมืองมอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัท-สแปร์โร่ฮิลล์-
มหาวิทยาลัยมอสโคว์                                (-/L/D) 

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.15 น.  ออกเดินทางสูํ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK129 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

 
 

 



 

 

 
07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลังผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมือง

และศุลกากร นําทํานถํายรูป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญํที่สุดใน 
รัสเซีย ตั้งอยูํใจกลางเมืองติดกับแมํน้ํามอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหลํอโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับ

กษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ ถนนอารบัท เป็นถนน

คนเดินห๎ามรถผําน เป็นถนนศิลปินและแหลํงพบปะของผู๎คนในเมือง เป็นทั้งยํานการค๎าและ
แหลํงรวมวัยรุํน ร๎านค๎าจําหนํายสินค๎าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกตํางๆ มี  ศิลปินมานั่งวาด
รูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดํา ภาพสีตํางๆ และ รูปล๎อเลียน จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ 
สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ถํายรูปด๎านหน๎า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่เกําแกํที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโก เชํน ตึกสูง 7 ตึกที่
สร๎างในสมัยของสตาลิน คือ ตึก
ที่ทําการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่
พักอาศัย 2 ตึก และตึกของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม อ ส โ ค ว์ 
นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของ
ที่ระลึกในราคาถูกตั้ งอยูํ เป็น
จํานวนมาก 

 
 
 
ค่่า   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  

  Marriot Tverskaya หรือเทียบเท่า 

 
 



 

 

 

วันทีส่าม สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอิสมายลอฟก้ี-จัตุรัสแดง-ZARYADYE PARK                     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอส
โคว์จะต๎องได๎ลองนั่ง รถไฟใต๎ดินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต๎ดินที่สวยที่สุดใน
โลกแล๎วยังมีความลึกอีกตํางหาก รถไฟใต๎ดินทําให๎ผู๎คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได๎
สะดวกกวําบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต๎ดินเป็นสิ่งกํอสร๎างที่ชาวรัสเซียสามารถอวด
ชาวตํางชาติให๎ เห็นถึงความยิ่งใหญํตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและ
วัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสนํห์ดึงดูดให๎นักทํองเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการ
ตกแตํงของแตํละสถานีที่ตํางกันด๎วยประติมากรรม โคมไฟระย๎า เครื่องแก๎ว หินแกรนิต และ
หินอํอน นําทํานสูํ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค๎าพ้ืนเมืองซึ่งทํานจะได๎พบกับสินค๎า
ของที่ระลึกมากมาย อิสระทํานเลือกซื้อสินค๎าตามอัธยาศัย อาทิเชํน ตุ๏กตามาทรอชก๎า(แมํ
ลูกดก) ผ๎าพันคอ กลํองดนตรีรูปแบบตํางๆ กลํองไม๎ พวงกุญแจ ไม๎แกะสลัก และสินค๎าของ
ที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย  

 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทํานเดินทางสูํ จัตุรัสแดง คําวําสีแดงใน
ความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว๎าง เป็นเวทีของเหตุการณ์สําคัญใน
ประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไมํวําจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท๎วงทางการเมือง 
จัตุรัสแดงสร๎างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใช๎จัดงานในชํวงเทศกาล  สําคัญๆ เชํน 
วันปีใหมํ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงนํา
ทํานถํายรูปด๎านหน๎า มหาวิหารเซนต์บาซิล สร๎างในสมัยพระเจ๎าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะ
เป็น แบบรัสเซียโบราณประกอบด๎วยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวก
ตาตาร์ (มองโกล) อยํางเด็ดขาด ใช๎เป็นห๎องสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอ
นาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยูํบนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ทํา
มาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นํามาประดับไว๎ลักษณะคล๎ายหอบิ๊กเบนที่
ลอนดอนแตํมีอายุมากกวํา ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เกําแกํของเมือง เป็น
ห๎างสรรพสินค๎าที่ใหญํโตและสวยงาม จําหนํายสินค๎าอุปโภค เสื้อผ๎า ของใช๎ในครัวเรือน แบ
รนด์เนม เครื่องสําอาง น้ําหอม และสินค๎าที่ระลึก มีร๎านค๎ามากกวํา 200 ร๎าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทํานเข๎าชม Zaryadye Park แลนด์มาร์กแหํงใหมํของเมืองมอสโคว์ สวน 
Zaryadye เป็นสวนขนาดใหญํ ด๎วยพ้ืนที่ขนาดใหญํถึง 10 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 60 กวํา
ไรํ ทําให๎สวนแหํงนี้สามารถแบํงพ้ืนที่ใช๎สอยได๎หลายสํวน ได๎แกํ คอนเสิร์ตฮอลล์ขนาด 
25,200 ตารางเมตร ในสํวนของสวนสีเขียว ยังแบํงเป็น 4 โซน ที่อิงจาก 4 ภูมิประเทศ
หลักๆ ของรัสเซีย ได๎แกํ โซนป่าผสม โซนสเต็ปป์ โซนทุนดรา และ โซนทุํงหญ๎า นอกจากนี้ 
ยังมีสิ่งที่นําสนใจอีกหลายอยําง รวมทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู๎ ไว๎จัดการประชุม การแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อีกหนึ่งไฮไลต์ใหม่ล่าสุด คือ สะพานลอยรูปตัววี ที่ยื่นไปในแมํน้ํา
มอสควา ที่มองกลับมาเห็นโบสถ์เซนต์บาซิลได๎ นําจะเป็นจุดเซลฟ่ีและถํายรูปวิวแหํงใหมํ
ของเมืองมอสโคว์ 



 

 

ค่่า   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  

  Marriot Tverskaya หรือเทียบเท่า 

วันทีส่ี่ พระราชวังเครมลิน-ล่องเรือแม่น้้ามอสโคว์-รัสเซี่ยนเซอร์คัส     

(B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเข๎าชม พระราชวังเครมลิน จุด
กําเนิดแหํงประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกวํา 850 ปี เข๎าชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกําแกํที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ําคําของกษัตริย์รัสเซีย ทั้ง
เครื่องประดับที่ทําด๎วยเพชร ทองคํา อุปกรณ์การสู๎รบของกษัตริย์สมัยโบราณ ชุดฉลอง
พระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี นําทํานชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่สําคัญใช๎ในงาน
พิธีกรรมที่สําคัญ ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร๎างในสมัย ค.ศ.1586 เพ่ือต๎องการสร๎างปืน
ใหญํที่สุดในโลกและยังไมํเคยมีการใช๎ยิงเลย ทําด๎วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ําหนักลูกละ
ประมาณ 1 ตัน นับวําเป็นของสะสมในยุคนั้น ชมหอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 
เมตร ถือเป็นสิ่งกํอสร๎างที่สูงที่สุดในยุคนั้น ชมระฆังใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกวํา ระฆัง
พระเจ้าซาร์ สร๎างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร๎างระฆังใบใหญํที่สุดในโลกเพ่ือ
นําไปติดตั้งบนหอระฆังแตํเนื่องจากมีความผิดพลาดจึงทําให๎ระฆังแตกออก 

 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําคณะ ล่องเรือแม่น้่ามอสโคว์ สัมผัส

บรรยากาศสองข๎างทางสถานที่สําคัญอยํางสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์  จากนั้นนําทําน 
ชมการแสดงละครสัตว์ที่ข้ึนชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู๎ที่
ไมํควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันนําตื่นตาตื่นใจ 

 

 

 
ค่่า   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  

  Marriot Tverskaya หรือเทียบเท่า 

วันทีห่้า รถไฟด่วน SAPSAN-เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-โบสถ์หยดเลือด-ป้อมปี
เตอร์แอนด์ปอล                              (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช๎า (SET BOX) และนําทํานเดินทางสูํสถานีรถไฟเพ่ือเตรียมตัวเดินทาง
ไปยัง เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก  



 

 

…….…. น. ออกเดินทางสูํ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหมํลําสุด
จากเยอรมัน ใช๎เวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโคว์สูํไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทาง
ประมาณ 800 กม. 

 
………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํ เมืองเซนต์ปีเตอร์

สเบิร์ก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญที่เกําแกํที่สุด ได๎รับการขนานนามวําหน๎าตํางของ
ยุโรป เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางด๎านวัฒนธรรม เป็น
ศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน้ําเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบันเมืองนี้
เป็นที่รู๎จัก กันอยํางแพรํหลายทั่วโลกวําเป็นเมืองที่สวยงามและรุํมรวยด๎วยศิลปวัฒนธรรม
ดุจดังราชินีแหํงยุโรปเหนือ นําทํานถํายรูปด๎านหน๎า โบสถ์หยด  เลือด สร๎างขึ้นบนบริเวณที่
พระเจ๎าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ๎าอ  เล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร๎าง
โบสถ์ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แดํพระบิดา สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล๎ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุ
งมอสโคว์  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทํานชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นสิ่งกํอสร๎างแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณ์ชัย
ชนะสงครามเหนือสวีเดน ด๎วยศิลปะบารอก เพ่ือใช๎เป็นป้อมปราการป้องกันข๎าศึกรุกราน 
สํวนตัววิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์ ในอดีต
เป็นสิ่งกํอสร๎างที่สูงสุดของเมืองและห๎ามสิ่งกํอสร๎างใดสูงกวํา ซึ่งภายในมีการประดับตกแตํง
ด๎วยศิลปะบารอกอยํางสวยงาม 

ค่่า   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร นําทํานเข๎าสูํที่พัก  

 Domina Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า 

วันทีห่ก เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-เกาะ Kronstadt-กาล่า
ดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส               (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม นําทํานเดินทางสูํ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ 
ตั้งอยูํทางทิศใต๎ ของอําวฟินแลนด์ ซึ่งสร๎างขึ้นในสมัยพระเจ๎าปีเตอร์มหาราชด๎วย
สถาปัตยกรรมยุคทองตื่นตากับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายใน
พระราชวังสํวนภายนอกก็ดารดาษไปด๎วยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน้ําพุอันตระการตา
อิสระให๎ทํานเก็บภาพประทับใจไว๎เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เกาะ Kronstadt ซึ่งหําง
มาจากเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเพียง 30ก.ม. ซึ่งเกาะนี้เคยใช๎เป็นป้อมปราการในการสู๎รบทาง
ทะเลกับชาวไวกิ้งภายในเกาะมีสถานที่ทํองเที่ยวมากมาย อาทิเชํน โบสถ์ สวนสาธารณะเป็น
ต๎น 

 
 



 

 

ค่่า   บริการอาหารค่่า กาล่าดินเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส  เชิญทุกทํานลิ้มรสไขํปลาคาร์เวียร์ 
พร๎อมจิบแชมเปญและว๎อดก๎า จากนั้นนําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก 

 Domina Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า 

 

 

วันทีเ่จ็ด พระราชวังฤดูหนาว-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ถนนเนฟสกี้-สนามบิน 

                       (B/L/D)                        

เช้า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหาร
ของโรงแรม จากนั้นนําทํานเข๎าชม 
พระราชวังฤดูหนาว  (Hermitage 
Museum) ซึ่งเป็นพระราชวังที่มี
ชื่อเสียงมากสร๎างในสมัยของพระนาง
อลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียง
ช า ว อิ ต า เ ลี ย น กํ อ ส ร๎ า ง ด๎ ว ย
สถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโค
โคที่สร๎างพระราชวังให๎เป็นสัญลักษณ์



 

 

ของความยิ่งใหญํของพระเจ๎าซาร์ และความรุํงโรจน์ของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันเปิดเป็น
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญํที่สุดของรัสเซียที่เปิดให๎คนทั่วไปเข๎าชมได๎จัดแสดง
สิ่งของตํางๆ ที่ทรงคุณคําเกือบ 3 ล๎านชิ้น และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญํที่สุดของประเทศอีก
ด๎วย  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําทํานถํายรูปด๎านหน๎า มหาวิหารเซนต์ไอ
แซค ได๎ชื่อวําเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต๎นแบบของที่ทําการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญํเป็นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุงโรม และ
มหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุงลอนดอน หลังจากนั้นอิสระให๎ทํานเดินทางใน ถนนเนียฟสกี้ 
ยํานช๎อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เนื่องจากเป็นถนนที่ยาวมาก และ

มีสถานที่ทํองเที่ยวมากมายในบริเวณนี้ ผู๎คนพลุกพลํานเต็มไปหมด ร๎านค๎า ร๎านอาหาร
มากมายในบริเวณนี้ 

 
ค่่า   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ได๎เวลาอันสมควรนําทํานสูํสนามบิน 
23.15 น. ออกเดินทางสูํ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK176 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันทีแ่ปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภมู ิ      (-/-/-)  

06.15 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสูํ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK 372 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ 
 

               



 

 

 
ทางบริษัทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่ก าหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า

เป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวันอาทิตย์ 
 
 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเดี่ยว 
เพ่ิมท่านละ 

มีนาคม 2566 21-28 มี.ค. 79,900 10,000 

เมษายน 2566 
27 เม.ย.-4 พ.ค. 
28 เม.ย.-5 พ.ค. 

79,900 10,000 

ราคาส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับพร๎อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

 โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา (2-3 ทําน/ห๎อง) 

 คําอาหารและคําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามที่ระบุไว๎ในรายการการเดินทาง 

 คํารถปรับอากาศ บริการนําเที่ยวตามรายการการทํองเที่ยว 

 หัวหน๎าทัวร์เดินทางพร๎อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให๎บริการตลอดการเดินทาง 

 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงื่อนไขแหํงกรมธรรม์ประกันภัย) 

 คําภาษีมูลคําเพ่ิม 7%  

 

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 

 คําธรรมเนียมและคําบริการในการทําหนังสือเดินทางและวีซําสําหรับชาวตํางชาติ 

 คําใช๎จํายสํวนตัวตํางๆ ที่เกิดขึ้นระหวํางการเดินทาง อาทิเชํน คําโทรศัพท์ คําเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 
คํามินิบาร์ คําบริการซักรีด หรือ คําเกิดความเสียหายตํางๆภายในห๎องพัก เป็นต๎น 

 คําสํวนเกินของน้ําหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให๎โหลดสัมภาระใต๎ท๎องเครื่อง 30 กก./ทําน 

 คําทิปคนขับรถท๎องถิ่น  (5 USD x 6 วัน = 30 USD) 

 คําทิปหัวหน๎าทัวร์คนไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

 



 

 

 
โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ 

เมื่อท่านท่าการช่าระมัดจ่าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆท่ีบริษัทระบุไว้ 
 
เงื่อนไขการจองและการช่าระเงิน 

1. ชําระมัดจําทํานละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือ
ไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ 20 วัน กํอนวันเดินทาง หากไมํมีการชําระเข๎ามาถือวําทํานสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไมํ
สามารถขอเงินคืนได ๎(กรณียังไมํทราบผลวีซํา ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือตามที่กําหนด) 

3. สําหรับผู๎เดินทางที่มีความจําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆในการเดินทางเพ่ือมาทําการ
ยื่นวีซํา หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่กํอนทุกครั้งกํอนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสาร
อ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรํับผิดชอบตํอคําใช๎จํายที่เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง เชํน 

คําวีซํา คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน คําโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ่า 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง เชํน 

คําวีซํา คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน คําโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไมํคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซําและ

คําบริการยื่นวีซํา คําตั๋วเครื่องบิน และคําโรงแรม  เป็นต๎น 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน่าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่าเที่ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน่าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน่าเที่ยว ให้น่ามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน่าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ๎งยกเลิกการเดินทางลํวงหน๎า 30 วันกํอนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู๎เดินทางน๎อยกวํา 15 
ทําน และยินดีคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด  

2. หากทํานสละสิทธิ์ในการไมํใช๎บริการใดๆ ที่ระบุไว๎ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมํคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว๎ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมูํคณะ ซึ่งจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ ในกรณีที่ทํานต๎องการ
แยกวันเดินทางกลับหรือไปกํอน โปรดติดตํอเจ๎าหน๎าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู๎เดินทาง เป็นการ
จัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไมํสามารถเข๎าไปเพื่อแทรกแซงได๎ 



 

 

สําหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต๎องเป็นผู๎โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด 
เชํน ต๎องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ ไมํมีปัญหาด๎านสุขภาพ สามารถชํวยเหลือผู๎อ่ืนได๎อยํางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินและอํานาจในการให๎ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น 

4. โรงแรมที่พักสํวนใหญํในยุโรปไมํมีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได๎ภายในห๎องพัก เนื่องจากสภาพ
ภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสําหรับห๎องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียง
เสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูํกับแตํละโรงแรม 

5. เมือ่ทํานได๎มีการชําระเงินแล๎ว ไมํวําจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไขตํางๆที่
ทางบริษัทฯได๎กําหนดไว๎แล๎ว 

 
 


