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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 
2 ดไูบ-เมอืงมอสโคว-์มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร-์ถนน

อารบทั-สแปรโ์ร่ฮลิล-์มหาวทิยาลยัมอสโคว ์
× √ √ 

3 สถานีรถไฟใตด้นิ-ตลาดอสิมายลอฟกี-้จตัุรสัแดง-มหา
วหิารเซนตบ์าซลิ-Zaryadye Park 

√ √ √ 

4 วงัเครมลนิ-ล่องเรอืแมน่ ้ามอสโคว-์รสัเซีย่นเซอรค์สั √ √ √ 

5 รถไฟด่วน SAPSAN-เมอืงเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์-โบสถ์
หยดเลอืด-ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล 

√ √ √ 

6 พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ-เกาะ Kronstadt-กาล่าดนิเนอร ์
ณ พระราชวงันิโคลสั  

√ √ √ 

7 พระราชวงัฤดหูนาว-มหาวหิารเซนตไ์อแซค-ถนนเนฟส
กี-้สนามบนิ 

√ √ √ 

8 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสวุรรณภูม ิ × × × 
     

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว U สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้
การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ( บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 

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

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
03.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK129 ( บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน)  
07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศลุกากร น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ซึง่เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่
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ที่สดุในรัสเซีย ตัง้อยู่ใจกลางเมืองติดกบัแม่น า้มอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะ
เป็นรูปนกัรบโบราณกบักษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็น

ถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทัง้ย่าน
การค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มี   
ศิลปินมานัง่วาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีต่างๆ และ รูปล้อเลียน จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู ่สแปร์โร่ฮลิล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิทยาลัย
มอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นทศันียภาพของ
กรุงมอสโก เช่น ตึกสงู 7 
ตึกที่สร้างในสมัยของส
ตาลิน คือ ตึกที่ท าการ
ของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่
พักอาศัย 2 ตึก และตึก
ของมหาวิทยาลัยมอส
โคว์ นอกจากนีย้งัมีแผง
ลอยขายของที่ระลึกใน
ร า ค า ถู ก ตั ้ง อ ยู่ เ ป็ น
จ านวนมาก 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  
  Marriot Tverskaya หรือเทียบเท่า 
 
 



 

2304-2102-UIEU006                                                           www.smileytour.com                                                                       Page 4 of 15 

วันที่สาม สถานีรถไฟใต้ดนิ-ตลาดอิสมายลอฟกี-้จัตุรัสแดง-ZARYADYE PARK    
                   (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมา
มอสโคว์จะต้องได้ลองนัง่ รถไฟใต้ดินดสูกัครัง้เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวย
ที่สดุในโลกแล้วยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใต้ดินท าให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหน
มาไหนได้สะดวกกว่าบนถนนทัว่ไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถ
อวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวตัิศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและ
วฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่ห์ดงึดดูให้นกัท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจาก
การตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เคร่ืองแก้ว 
หินแกรนิต และหินอ่อน น าท่านสู ่ตลาดอิสมายลอฟกี ้ตลาดขายสินค้าพืน้เมืองซึง่ท่าน
จะได้พบกับสินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินค้าตามอธัยาศยั อาทิเช่น 
ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลกูดก) ผ้าพนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบต่างๆ กลอ่งไม้ พวงกญุแจ ไม้
แกะสลกั และสินค้าของที่ระลกึอื่นๆ อีกมากมาย  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ค าว่าสีแดงใน
ความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนีเ้ป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์
ส าคญัในประวตัิศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประท้วง
ทางการเมือง จตัรัุสแดงสร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจบุนัใช้จดังานในช่วงเทศกาล  
ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 ภายใน
บริเวณจตัรัุสแดงน าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมยัพระเจ้าอี
วานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็น
อนสุรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องส าหรับสวดมนต์
ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 
เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ท ามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
น ามาประดบัไว้ลกัษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายมุากกว่า ห้างสรรพสินค้า
กุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่าย
สินค้าอปุโภค เสือ้ผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เคร่ืองส าอาง น า้หอม และสินค้าที่
ระลกึ มีร้านค้ามากกวา่ 200 ร้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านเข้าชม Zaryadye Park แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองมอสโคว์ สวน 
Zaryadye เป็นสวนขนาดใหญ่ ด้วยพืน้ที่ขนาดใหญ่ถึง 10 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 60 
กว่าไร่ ท าให้สวนแห่งนีส้ามารถแบ่งพืน้ที่ใช้สอยได้หลายส่วน ได้แก่ คอนเสิร์ตฮอลล์
ขนาด 25,200 ตารางเมตร ในส่วนของสวนสีเขียว ยังแบ่งเป็น 4 โซน ที่อิงจาก 4 ภูมิ
ประเทศหลกัๆ ของรัสเซีย ได้แก่ โซนป่าผสม โซนสเต็ปป์ โซนทุนดรา และ โซนทุ่งหญ้า 
นอกจากนี ้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง รวมทัง้ยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ไว้จัดการ
ประชมุ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อีกหน่ึงไฮไลต์ใหม่ล่าสุด คือ สะพานลอยรูป
ตัววี ที่ยื่นไปในแม่น า้มอสควา ที่มองกลบัมาเห็นโบสถ์เซนต์บาซิลได้ น่าจะเป็นจดุเซลฟ่ี
และถ่ายรูปวิวแห่งใหม่ของเมืองมอสโคว์ 
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  
  Marriot Tverskaya หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี พระราชวังเครมลิน-ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว์-รัสเซ่ียนเซอร์คัส     (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน จดุ
ก าเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์

เมอร์ร่ี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล า้ค่าของกษัตริย์
รัสเซีย ทัง้เคร่ืองประดบัที่ท าด้วยเพชร ทองค า อปุกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมยัโบราณ 
ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี น าท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่
ส าคญัใช้ในงานพิธีกรรมที่ส าคญั ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมยั ค.ศ.1586 เพื่อ
ต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สดุในโลกและยงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าด้วยบรอนซ์ และมีลกู
กระสนุ น า้หนกัลกูละประมาณ 1 ตนั นบัวา่เป็นของสะสมในยคุนัน้ ชมหอระฆังพระเจ้า
อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนัน้ ชมระฆังใหญ่ที่ สุด

ของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สร้างในสมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะ
สร้างระฆงัใบใหญ่ที่สดุในโลกเพื่อน าไปติดตัง้บนหอระฆงัแต่เนื่องจากมีความผิดพลาด
จงึท าให้ระฆงัแตกออก 



 

2304-2102-UIEU006                                                           www.smileytour.com                                                                       Page 7 of 15 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าคณะ ล่องเรือแม่น า้มอสโคว์ สมัผสั

บรรยากาศสองข้างทางสถานที่ส าคญัอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์ จากนัน้น า
ท่าน ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึน้ช่ือของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส เป็นการแสดงของ
สตัว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าตื่นตาตื่น
ใจ 
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  

  Marriot Tverskaya หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า (SET BOX) และน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเตรียมตัว
เดินทางไปยงั เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบร์ิก  

…….…. น. ออกเดินทางสู ่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบร์ิก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
ระยะทางประมาณ 800 กม. 
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………. น. เดินทางถึง เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับการขนานนามว่า
หน้าต่างของยุโรป เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางด้าน
วัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน า้เอกของทวีปยุโรปทางตอน
เหนือ ปัจจุบนัเมืองนีเ้ป็นที่รู้จกั กนัอย่างแพร่หลายทัว่โลกว่าเป็นเมืองที่สวยงามและรุ่ม
รวยด้วยศิลปวฒันธรรมดจุดงัราชินีแห่งยุโรปเหนือ น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์หยด  
เลือด สร้างขึน้บนบริเวณที่พระเจ้าอเลก็ซานเดอร์ที่ 2 ถกูลอบปลงพระชนม์และพระเจ้าอ  
เลก็ซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างโบสถ์ขึน้เพื่อเป็นอนสุรณ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะ
คล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่กรุงมอสโคว์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นสิ่งก่อสร้างแรกสดุของเมืองเป็นอนสุรณ์
ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันข้าศึก
รุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุก
พระองค์ ในอดีตเป็นสิ่งก่อสร้างที่สงูสดุของเมืองและห้ามสิ่งก่อสร้างใดสูงกว่า ซึง่ภายใน
มีการประดบัตกแตง่ด้วยศิลปะบารอกอย่างสวยงาม 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั  
 Domina Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า 
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วันทีห่ก เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-เกาะ Kronstadt-กา

ล่าดนิเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส                 (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังปีเตอร์
ฮอฟ ตัง้อยู่ทางทิศใต้ ของอ่าวฟินแลนด์ ซึ่งสร้างขึน้ในสมยัพระเจ้าปีเตอร์มหาราชด้วย
สถาปัตยกรรมยุคทองตื่นตากับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายใน
พระราชวงัส่วนภายนอกก็ดารดาษไปด้วยพฤกษานานาพนัธุ์และสวนน า้พอุนัตระการตา
อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจไว้เป็นที่ระลกึตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เกาะ Kronstadt ซึ่งห่าง
มาจากเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเพียง 30ก.ม. ซึ่งเกาะนีเ้คยใช้เป็นป้อมปราการในการสู้รบ
ทางทะเลกับชาวไวกิ ง้ภายในเกาะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น โบสถ์ 
สวนสาธารณะเป็นต้น 

ค ่า   บริการอาหารค ่า กาล่าดนิเนอร์ ภายในพระราชวังนิโคลัส  เชิญทกุท่านลิม้รสไข่ปลาคาร์
เวียร์ พร้อมจบิแชมเปญและว้อดก้า จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 
 Domina Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด พระราชวังฤดูหนาว-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ถนนเนฟสกี-้สนามบิน 

                                 (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเข้าชม พระราชวังฤดู
หนาว (Hermitage Museum) ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีช่ือเสียงมากสร้างในสมัยของพระ
นางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่มีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบบา
รอกและร็อกโคโคที่สร้าง
พ ร ะ ร า ช วั ง ใ ห้ เ ป็ น
สัญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ค ว า ม
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ 
และความ รุ่ง โ รจ น์ของ
จักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบัน
เปิดเป็นพิพิธภณัฑ์ ซึ่งเป็น
พิพิธภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สดุของ
รัสเซียที่เปิดให้คนทัว่ไปเข้าชมได้จดัแสดงสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคณุค่าเกือบ 3 ล้านชิน้ และ
เป็นพิพิธภณัฑ์ที่ใหญ่ที่สดุของประเทศอีกด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์
ไอแซค ได้ช่ือว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สดุ ต้นแบบของที่ท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั 
ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่กรุงโรม และ
มหาวิหารเซนต์ปอล ที่กรุงลอนดอน หลงัจากนัน้อิสระให้ท่านเดินทางใน ถนนเนียฟสกี ้
ย่านช้อปปิง้ที่มีช่ือเสียงที่มีช่ือของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เนื่องจากเป็นถนนที่ยาวมาก 
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และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในบริเวณนี ้ผู้ คนพลุกพล่านเต็มไปหมด ร้านค้า 
ร้านอาหารมากมายในบริเวณนี ้

 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ได้เวลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบิน 
23.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK176 ( บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

06.15 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน) 
18.55 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนินการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการ

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึ้นอยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดข้ึนได ้โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจ้งใหท้ราบว่าร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 
 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

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 าหรับเดก็อายุต า่กว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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โปรดศึกษาเงือ่นไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เมื่อท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 
เงื่อนไขการจองและการช าระเงิน 

1. ช ำระมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท หลงัจำกท ำกำรจองใน 3 วนัท ำกำร พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง
ท่ีมีอำยเุหลือไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำงกลบัในโปรแกรมกำรเดินทำง 

2. ช ำระค่ำทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทำง หำกไม่มีกำรช ำระเขำ้มำถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำร
เดินทำง และไม่สำมำรถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทรำบผลวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขออนุญำตเก็บค่ำทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตำมท่ีก ำหนด) 

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ หรือตัว๋โดยสำรอ่ืนๆในกำรเดินทำง
เพ่ือมำท ำกำรยื่นวีซ่ำ หรือในวนัเดินทำงไป-กลบัจำกสนำมบิน กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน

อตัราค่าบริการท่ีรวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดำว ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2-3 ท่ำน/หอ้ง) 
• ค่ำอำหำรและค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรกำรเดินทำง 
• ค่ำรถปรับอำกำศ บริกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรกำรท่องเท่ียว 
• หวัหนำ้ทวัร์เดินทำงพร้อมคณะเดินทำงจำกประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริกำรตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำงตำมกฎหมำยก ำหนด (ตำมเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7%  
 

อตัราค่าบริการท่ีไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรท ำหนงัสือเดินทำงและวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
• ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งกำรเดินทำง อำทิเช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำเดินทำงท่ีนอกเหนือจำก

รำยกำรทวัร์ ค่ำมินิบำร์ ค่ำบริกำรซกัรีด หรือ ค่ำเกิดควำมเสียหำยต่ำงๆภำยในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่ำส่วนเกินของน ้ำหนกักระเป๋ำ สำยกำรบินอนุญำตใหโ้หลดสมัภำระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่ำน 
• ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (5 USD x 6 วนั = 30 USD) 
• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บำท 
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ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสำรอ่ืนๆ มิฉะนั้นทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อ
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน 

เงื่อนไขการยกเลกิและการคนืเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึน้ไป คืนเงินทั้งหมด (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทำงบริษทัฯ ขอเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณผู้ีเดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทำงบริษทัจะท ำกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยืน่วีซ่ำ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลกัฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 ท่ำน และยนิดีคืนเงินค่ำมดัจ ำใหท้ั้งหมด  
2. หำกท่ำนสละสิทธ์ิในกำรไม่ใช้บริกำรใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออก

ประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ำมโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ใน

กรณีท่ีท่ำนตอ้งกำรแยกวนัเดินทำงกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจำ้หน้ำท่ีเพ่ือสอบถำมรำคำอีกคร้ัง 
และกำรจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทำง เป็นกำรจดักำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ไปเพ่ือ
แทรกแซงได ้
ส ำหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีสำย
กำรบินก ำหนด เช่น ตอ้งสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไม่มีปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ่ื้น
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ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ ำนำจในกำรให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทำงเจำ้หน้ำท่ี
สำยกำรบินตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

4. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศท่ีสำมำรถปรับควบคุมควำมเยน็ไดภ้ำยในหอ้งพกั 
เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศหนำวเยน็เกือบทั้งปี และส ำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บำงโรงแรม
อำจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

5. เม่ือท่ำนไดมี้กำรช ำระเงินแลว้ ไม่ว่ำจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆท่ีทำงบริษทัฯไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 

 
 


