
 
BUI-EU006 GRAND RUSSIA 8D6N_EK-MAR-APR23 

GRAND RUSSIA  
มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์ โรงแรมที่พัก 5 ดาว

 
DAY 

ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 
2 ดูไบ-เมืองมอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวยีร-์ถนนอารบทั-สแปรโ์รฮ่ิลล์-

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์ × √ √ 

3 สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอสิมายลอฟก้ี-จัตุรสัแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-
Zaryadye Park √ √ √ 

4 วังเครมลนิ-ลอ่งเรอืแม่นา้มอสโคว์-รสัเซ่ียนเซอรค์สั √ √ √ 
5 รถไฟด่วน SAPSAN-เมืองเซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์-โบสถ์หยดเลอืด-ป้อมปีเตอร์

แอนด์ปอล 
√ √ √ 

6 พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ-เกาะ Kronstadt-กาล่าดนิเนอร ์ณ พระราชวังนิโคลัส √ √ √ 
7 พระราชวังฤดูหนาว-มหาวหิารเซนต์ไอแซค-ถนนเนฟสก้ี-สนามบนิ √ √ √ 
8 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ × × × 
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วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  
17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 

แถว U สายการบินเอมิเรตส์ แอรไ์ลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก 
20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
วันที่สอง ดูไบ-เมืองมอสโคว์-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร-์ถนนอารบัท-สแปรโ์รฮิ่ลล์-

มหาวิทยาลัยมอสโคว์                (-/L/D) 
00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครือ่ง 
03.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK129 ( บริการ

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน)  
07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ ประเทศรสัเซีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร น าท่าน

ถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซ่ึงเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรสัเซีย ต้ังอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้า
มอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตรยิ์ที่สวยงามและเหมือนจรงิ  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน 
เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้ง
ย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบรโิภค ของที่ระลึกต่างๆ มี  ศิลปินมาน่ังวาดรูป 
ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีต่างๆ และ รูปล้อเลียน 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขา
นกกระจอก ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซ่ึง
เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรสัเซีย ที่น่ีจะเป็นจุด
ชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น 
ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน คือ ตึกที่ท าการ
ของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่ พักอาศัย 2 ตึก และตึกของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของที่
ระลึกในราคาถูกต้ังอยู่เป็นจ านวนมาก 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าท่านเข้าสู่ที่พัก  
  Marriot Tverskaya หรอืเทียบเท่า 
วันที่สาม สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอิสมายลอฟก้ี-จัตุรสัแดง-ZARYADYE PARK  (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดนิ ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองน่ัง 

รถไฟใต้ดินดูสักครัง้เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟ
ใต้ดินท าให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสรา้งที่
ชาวรสัเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตรค์วามเป็นชาตินิยมและ
วัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละ
สถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครือ่งแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อน 
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น าท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพ้ืนเมืองซ่ึงท่าน
จะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินค้า
ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก) ผ้าพันคอ 
กล่องดนตรรูีปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และ
สินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ จัตุรสั
แดง ค าว่าสีแดงในความหมายรสัเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรสัแดง
น้ีเป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์
ของรสัเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วง
ทางการเมือง จัตุรสัแดงสรา้งในสมัยครสิต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน
ใช้จัดงานในช่วงเทศกาล  ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน
แรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 ภายในบรเิวณจัตุรสั
แดงน าท่านถ่ายรูปดา้นหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล สรา้งในสมยั
พระเจ้าอีวานที่  4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณ
ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือ
พวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องส าหรับสวด
มนต์ในสมัยครสิต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร ์ต้ังอยู่บน
ป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ท ามา
จากทับทิมหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้
ลั กษณะคล้ ายหอบิ๊ ก เบนที่ ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า 
ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็น
ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินค้าอุปโภค 
เสื้อผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องส าอาง น้าหอม 
และสินค้าที่ระลึก มีรา้นค้ามากกว่า 200 รา้น  
 
จากน้ันน าท่านเข้าชม Zaryadye Park แลนด์มาร์กแห่งใหม่
ของเมืองมอสโคว์ สวน Zaryadye เป็นสวนขนาดใหญ่ ด้วย
พ้ืนที่ขนาดใหญ่ถึง 10 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 60 กว่าไร ่ท าให้
สวนแห่ง น้ีสามารถแบ่งพ้ืนที่ ใช้สอยได้หลายส่วน ได้แก่ 
คอนเสิร์ตฮอลล์ขนาด 25,200 ตารางเมตร ในส่วนของสวนสี
เขียว ยังแบ่งเป็น 4 โซน ที่อิงจาก 4 ภูมิประเทศหลักๆ ของรสัเซีย 
ได้แก่ โซนป่าผสม โซนสเต็ปป์ โซนทุนดรา และ โซนทุ่งหญ้า 
นอกจากน้ี ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง รวมทั้งยังมีศูนย์
ศึกษาเรยีนรู ้ไว้จัดการประชุม การแสดงทางวิทยาศาสตร ์ฯลฯ 
อีกหน่ึงไฮไลต์ใหม่ล่าสุด คือ สะพานลอยรูปตัววี ที่ยื่นไปใน
แม่น้ามอสควา ที่มองกลับมาเห็นโบสถ์เซนต์บาซิลได้ น่าจะเป็น
จุดเซลฟ่ีและถ่ายรูปวิวแห่งใหม่ของเมืองมอสโคว์ 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก  
  Marriot Tverskaya หรอืเทียบเท่า 
 
วันที่ส่ี พระราชวังเครมลิน-ล่องเรอืแม่นา้มอสโคว์-รสัเซี่ยนเซอรคั์ส     (B/L/D) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน  จุดก าเนิดแห่ง

ประวัติศาสตรร์สัเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี เข้าชม พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรร์ี่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุด
ของรสัเซีย ซ่ึงเป็นที่เก็บสมบัติล้าค่าของกษัตรยิ์รสัเซีย ทั้งเครือ่งประดับที่ท าด้วยเพชร ทองค า อุปกรณ์การสู้
รบของกษัตรยิ์สมัยโบราณ ชุดฉลองพระองค์ของกษัตรยิ์และพระราชินี น าท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์
ที่ส าคัญใช้ในงานพิธีกรรมที่ส าคญั ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์สรา้งในสมัย ค.ศ.1586 เพ่ือต้องการสรา้งปืนใหญ่
ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้าหนักลูกละประมาณ 1 ตัน นับว่า
เป็นของสะสมในยคุน้ัน ชมหอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่สูงที่สดุในยคุน้ัน ชม
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ระฆังใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรยีกว่า ระฆังพระเจ้าซาร ์สรา้งในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสรา้ง
ระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพ่ือน าไปติดต้ังบนหอระฆังแต่เน่ืองจากมีความผิดพลาดจึงท าให้ระฆังแตกออก 

 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าคณะ ล่องเรอืแม่น้ามอสโคว์ สัมผัสบรรยากาศสองข้างทาง

สถานที่ส าคัญอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์ จากน้ันน าท่าน ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของ
รสัเซีย รสัเซี่ยนเซอรค์ัส เป็นการแสดงของสัตว์แสนรูท้ี่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและ
มายากลอันน่าต่ืนตาต่ืนใจ 

 
ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก  
  Marriot Tverskaya หรอืเทียบเท่า 
วันที่หา้ รถไฟด่วน SAPSAN-เมืองเซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์-โบสถ์หยดเลือด-ป้อมปีเตอร์

แอนด์ปอล                              (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า (SET BOX) และน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพ่ือเตรยีมตัวเดินทางไปยัง เมืองเซ็นต์ปี

เตอรส์เบิรก์  
…….…. น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน 

SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 
ช่ัวโมงจากกรุงมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทาง
ประมาณ 800 กม. 

………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านเดิน

ทางเข้าสู่ เมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ ซ่ึงเป็นจุดศูนย์กลางความ
เจรญิที่เก่าแก่ที่สุด ได้รบัการขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองที่แสนสวยงาม มีความ
เจรญิทางด้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร ์ประดุจเพชรน้าเอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ 
ปัจจุบันเมืองน้ีเป็นที่รูจั้ก กันอย่างแพรห่ลายทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่สวยงามและรุม่รวยด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดงั
ราชินีแห่งยุโรปเหนือ น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์หยด  เลือด สรา้งขึ้นบนบรเิวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอรท์ี่ 
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2 ถูกลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอ   เล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา 
สถาปัตยกรรมมีลักษณะคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุ
งมอสโคว์  
จากน้ันน าท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล  เป็น
สิ่ ง ก่อสร้างแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณ์ชัยชนะ
สงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพ่ือใช้เปน็ปอ้ม
ปราการป้องกันข้าศึกรุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอร์
แอนด์ปอล เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุก
พระองค์ ในอดีตเป็นสิ่งก่อสรา้งที่สูงสุดของเมืองและ
ห้ามสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ซ่ึงภายในมีการประดับ
ตกแต่งด้วยศิลปะบารอกอย่างสวยงาม 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก  
 Domina Hotel St.Petersburg หรอืเทียบเท่า 
 
วันที่หก เมืองเซ็นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ-เกาะ Kronstadt-กาล่าดินเนอร ์

ณ พระราชวังนิโคลัส                 (B/L/D) 
เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ ต้ังอยู่ทางทิศใต้ 

ของอ่าวฟินแลนด์ ซ่ึงสรา้งขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอรม์หาราชด้วยสถาปัตยกรรมยุคทองต่ืนตากับประติมากรรม
ที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายในพระราชวังส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์และสวน
น้าพุอันตระการตาอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกาะ Kronstadt ซ่ึงห่างมาจากเมืองเซนต์ปี
เตอร์เบิร์กเพียง 30ก.ม. ซ่ึงเกาะน้ีเคยใช้เป็นป้อมปราการในการสู้รบทางทะเลกับชาวไวก้ิงภายในเกาะมี
สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น โบสถ์ สวนสาธารณะเป็นต้น 

ค่า  บรกิารอาหารค่า กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวังนิโคลัส  เชิญทุกทา่นลิ้มรสไข่ปลาคารเ์วียร ์พรอ้มจิบ
แชมเปญและวอ้ดก้า จากน้ันน าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พัก 

 Domina Hotel St.Petersburg หรอืเทียบเท่า 

 
วันทีเ่จ็ด พระราชวังฤดหูนาว-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ถนนเนฟสก้ี-สนามบิน  

                                (B/L/D)  
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากน้ันน าท่านเข้าชม พระราชวังฤดูหนาว (Hermitage 

Museum) ซ่ึงเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมากสรา้งในสมัยของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิ
ตาเลียนก่อสรา้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและรอ็กโคโคที่สรา้งพระราชวังให้เป็นสัญลักษณ์ของความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร ์และความรุง่โรจน์ของจักรวรรดิรสัเซีย ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่
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ใหญ่ที่สุดของรสัเซียที่เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้จัดแสดงสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคุณค่าเกือบ 3 ล้านช้ิน และเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากน้ันน า
ท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ไอแซค ได้
ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ต้นแบบของที่
ท าการรฐับาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปี
เตอร์ ที่กรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุง
ลอนดอน หลังจากน้ันอิสระให้ท่านเดินทางใน ถนน
เนียฟสกี้ ย่านช้อปปิ้ งที่มีช่ือเสียงที่มีชื่อของเมือง
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เน่ืองจากเป็นถนนที่ยาวมาก 
และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในบรเิวณน้ี ผู้คน
พลุกพล่านเต็มไปหมด รา้นค้า รา้นอาหารมากมาย
ในบรเิวณน้ี 

ค่า  บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่สนามบิน 
23.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK176 ( 

บรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  
06.15 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครือ่ง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิาร

อาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่งบิน) 
18.55 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอ้มความประทับใจ 
 

 
ทางบรษัิทจะด าเนินการจัดการโปรแกรมการเดนิทางให้เปน็ไปตามที่ก าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมกีาร
ปรบัเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับเหตุสดุวิสัยต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้นได้ โดยค านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลูกคา้เปน็หลัก และขอแจ้งให้ทราบวา่รา้นคา้และห้างสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนั
อาทิตย ์

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเด่ียวเพิ่มทา่นละ 
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 

ราคาส าหรบัเดก็อายุต่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร ์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครือ่งบินไดจ้ากเจ้าหน้าที ่

อัตราค่าบรกิารที่รวมในรายการทัวร ์

• ต๋ัวเครือ่งบินช้ันประหยัด ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

• ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการการเดินทาง 

• ค่ารถปรบัอากาศ บรกิารน าเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว 

• หัวหน้าทัวรเ์ดินทางพรอ้มคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บรกิารตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  

 
อัตราค่าบรกิารที่ไม่รวมในรายการทัวร ์

• ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ 
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• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ
ทัวร ์ค่ามินิบาร ์ค่าบรกิารซักรดี หรอื ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 

• ค่าส่วนเกินของน้าหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครือ่ง 30 กก./ท่าน 
• คา่ทิปคนขับรถทอ้งถ่ิน  (5 USD x 6 วนั = 30 USD) 
• ค่าทิปหัวหน้าทัวรค์นไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดนิทางให้เรยีบรอ้ยกอ่นตดัสินใจซื้อ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆที่บรษัิทระบุไว้ 

เงื่อนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช าระมัดจ าท่านละ 20,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มี

อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการช าระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และ

ไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวรส์่วนที่เหลือตามที่ก าหนด) 
3. ส าหรบัผู้เดินทางที่มีความจ าเป็นต้องซ้ือต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศ หรอืต๋ัวโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพ่ือมา

ท าการยื่นวีซ่า หรอืในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ก่อนออกต๋ัวเครือ่งบิน
หรอืต๋ัวโดยสารอื่นๆ มิฉะน้ันทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบัผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

จรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้น

จรงิ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สิทธิ์เรยีกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจรงิ 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวีซ่า

และค่าบรกิารยื่นวีซ่า ค่าต๋ัวเครือ่งบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจรงิเพ่ือเตรยีมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบรกิารที่ต้องจ่าย ทั้งน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ 

หมายเหตุ 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อย

กว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด  
2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บรกิารใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรอืถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวรท์ั้งหมด 
3. ต๋ัวเครือ่งบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร ์เป็นต๋ัวแบบหมู่คณะ ซ่ึงจะต้องเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีที่ท่าน

ต้องการแยกวันเดินทางกลับหรอืไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกครัง้ และการจัดที่น่ังของผู้
เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบรษัิทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้ 
ส าหรบัที่น่ัง LONG LEG หรอืที่น่ังบรเิวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสขุภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อยา่งรวดเรว็
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่
เช็คอินเท่าน้ัน 

4. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรบัห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะ
จัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสรมิหรอื SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

5. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกับบรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ต่างๆที่ทางบรษัิทฯได้ก าหนดไว้แล้ว 

 
 


