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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 ดูไบ-เมอืงมอสโคว-์มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร-์ถนน

อารบทั-สแปรโ์ร่ฮลิล์-มหาวทิยาลยัมอสโคว ์
× √ √ 

3 สถานีรถไฟใตด้นิ-ตลาดอสิมายลอฟกี้-จตัุรสัแดง-มหา
วหิารเซนต์บาซลิ-Zaryadye Park 

√ √ √ 

4 วงัเครมลนิ-ล่องเรอืแม่น ้ามอสโคว-์รสัเซีย่นเซอรค์สั √ √ √ 

5 รถไฟด่วน SAPSAN-เมอืงเซน็ต์ปีเตอรส์เบริก์-โบสถ์
หยดเลอืด-ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล 

√ √ √ 

6 พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ-เกาะ Kronstadt-กาล่าดนิเนอร ์
ณ พระราชวงันิโคลสั  

√ √ √ 

7 พระราชวงัฤดูหนาว-มหาวหิารเซนต์ไอแซค-ถนนเนฟส
กี้-สนามบนิ 

√ √ √ 

8 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

17.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว U สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK373 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

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

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส ์ เท่ียวบินท่ี 

EK129 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  
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07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ซึ่งเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่

ท่ีสุดในรสัเซีย ตัง้อยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น า้มอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะ
เป็นรูปนกัรบโบราณกบักษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือนจริง  

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็น

ถนนคนเดินหา้มรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทัง้ย่าน
การค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น รา้นค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่างๆ มี   
ศิลปินมานั่งวาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีต่างๆ และ รูปลอ้เลียน จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิทยาลัย
มอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโก เช่น ตึกสงู 7 
ตึกท่ีสรา้งในสมัยของส
ตาลิน คือ ตึกท่ีท าการ
ของรัฐบาล 2 ตึก ตึกท่ี
พักอาศัย 2 ตึก และตึก
ของมหาวิทยาลัยมอส
โคว ์นอกจากนีย้ังมีแผง
ลอยขายของท่ีระลึกใน
ร า ค า ถู ก ตั้ ง อ ยู่ เ ป็ น
จ านวนมาก 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
  Marriot Tverskaya หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอิสมายลอฟก้ี-จัตุรัสแดง-ZARYADYE PARK    
                   (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมา
มอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่ง รถไฟใตดิ้นดสูกัครัง้เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีสวย
ท่ีสุดในโลกแลว้ยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นท าใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหน
มาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรสัเซียสามารถ
อวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวติัศาสตรค์วามเป็นชาตินิยมและ
วฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่หดึ์งดูดใหน้กัท่องเท่ียวมาเยี่ยมชมเน่ืองจาก
การตกแต่งของแต่ละสถานีท่ีต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว 
หินแกรนิต และหินอ่อน น าท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี ้ตลาดขายสินคา้พืน้เมืองซึ่งท่าน
จะไดพ้บกับสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้ตามอัธยาศัย อาทิเช่น 
ตุ๊กตามาทรอชกา้(แม่ลกูดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไม้
แกะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอื่นๆ อีกมากมาย  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ค าว่าสีแดงใน
ความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จัตุรัสแดงนีเ้ป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์
ส าคัญในประวัติศาสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้ง
ทางการเมือง จตัรุสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาล  
ส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 ภายใน
บริเวณจตัรุสัแดงน าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อี
วานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรสัเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็น
อนุสรณม์ีชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรบัสวดมนต์
ในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 
เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
น ามาประดับไวล้ักษณะคลา้ยหอบิก๊เบนท่ีลอนดอนแต่มีอายมุากกว่า ห้างสรรพสินค้า
กุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่าย
สินคา้อุปโภค เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรือน แบรนดเ์นม เครื่องส าอาง น า้หอม และสินคา้ท่ี
ระลึก มีรา้นคา้มากกว่า 200 รา้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเข้าชม Zaryadye Park แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองมอสโคว์ สวน 
Zaryadye เป็นสวนขนาดใหญ่ ด้วยพืน้ท่ีขนาดใหญ่ถึง 10 เฮคเตอร ์หรือประมาณ 60 
กว่าไร่ ท าให้สวนแห่งนีส้ามารถแบ่งพืน้ท่ีใช้สอยได้หลายส่วน ได้แก่ คอนเสิรต์ฮอลล์
ขนาด 25,200 ตารางเมตร ในส่วนของสวนสีเขียว ยังแบ่งเป็น 4 โซน ท่ีอิงจาก 4 ภูมิ
ประเทศหลักๆ ของรสัเซีย ไดแ้ก่ โซนป่าผสม โซนสเต็ปป์ โซนทุนดรา และ โซนทุ่งหญ้า 
นอกจากนี้ ยังมีส่ิงท่ีน่าสนใจอีกหลายอย่าง รวมทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ ไว้จัดการ
ประชมุ การแสดงทางวิทยาศาสตร ์ฯลฯ อีกหนึ่งไฮไลตใ์หม่ล่าสุด คือ สะพานลอยรูป
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ตัววี ท่ียื่นไปในแม่น า้มอสควา ท่ีมองกลับมาเห็นโบสถเ์ซนตบ์าซิลได ้น่าจะเป็นจดุเซลฟ่ี
และถ่ายรูปวิวแห่งใหม่ของเมืองมอสโคว ์

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
  Marriot Tverskaya หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน จดุ
ก าเนิดแห่งประวัติศาสตรร์ัสเซียท่ีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี เข้าชม พิพิธภัณฑ์อาร์

เมอร์ร่ี เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นท่ีเก็บสมบัติล า้ค่าของกษัตริย์
รสัเซีย ทัง้เครื่องประดับท่ีท าดว้ยเพชร ทองค า อุปกรณก์ารสูร้บของกษัตริยส์มัยโบราณ 
ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี น าท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ท่ี
ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส าคญั ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพื่อ
ตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกและยังไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมีลูก
กระสนุ น า้หนกัลกูละประมาณ 1 ตนั นบัว่าเป็นของสะสมในยคุนัน้ ชมหอระฆังพระเจ้า
อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น ชมระฆังใหญ่ที่สุด

ของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร ์สรา้งในสมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะ
สรา้งระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดตัง้บนหอระฆังแต่เน่ืองจากมีความผิดพลาด
จึงท าใหร้ะฆงัแตกออก 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์สมัผสั

บรรยากาศสองขา้งทางสถานท่ีส าคัญอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์ จากนั้นน า
ท่าน ชมการแสดงละครสัตวท์ี่ขึน้ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอรคั์ส เป็นการแสดงของ
สตัวแ์สนรูท่ี้ไม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าต่ืนตาต่ืน
ใจ 
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  

  Marriot Tverskaya หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า (SET BOX) และน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเตรียมตัว
เดินทางไปยงั เมืองเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์  

…….…. น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิรก์ 
ระยะทางประมาณ 800 กม. 
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………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่  เมืองเซนตปี์

เตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ได้รับการขนานนามว่า
หน้าต่างของยุโรป เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญทางด้าน
วัฒนธรรม เป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร ์ประดุจเพชรน า้เอกของทวีปยุโรปทางตอน
เหนือ ปัจจุบันเมืองนีเ้ป็นท่ีรูจ้ัก กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามและรุม่
รวยดว้ยศิลปวัฒนธรรมดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยด  
เลือด สรา้งขึน้บนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถกูลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อ  
เล็กซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งโบสถข์ึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์ด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะ
คลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นส่ิงก่อสรา้งแรกสดุของเมืองเป็นอนุสรณ์
ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ด้วยศิลปะบารอก เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศึก
รุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอร์แอนด์ปอล เป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุก
พระองค ์ในอดีตเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีสูงสุดของเมืองและหา้มส่ิงก่อสรา้งใดสูงกว่า ซึ่งภายใน
มีการประดบัตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกอย่างสวยงาม 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Domina Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า 
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วันที่หก เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-เกาะ Kronstadt-กา
ล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส                 (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังปีเตอร์
ฮอฟ ตัง้อยู่ทางทิศใต ้ของอ่าวฟินแลนด ์ซึ่งสรา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชดว้ย
สถาปัตยกรรมยุคทองต่ืนตากับประติมากรรมท่ีวิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายใน
พระราชวงัส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพันธุ์และสวนน า้พอุันตระการตา
อิสระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะ Kronstadt ซึ่งห่าง
มาจากเมืองเซนตปี์เตอรเ์บิรก์เพียง 30ก.ม. ซึ่งเกาะนีเ้คยใชเ้ป็นป้อมปราการในการสูร้บ
ทางทะเลกับชาวไวกิ ้งภายในเกาะมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย อาทิเช่น โบสถ์ 
สวนสาธารณะเป็นตน้ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวังนิโคลสั  เชญิทกุท่านลิม้รสไข่ปลาคาร์
เวียร ์พรอ้มจิบแชมเปญและวอ้ดกา้ จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 Domina Hotel St.Petersburg หรือเทียบเท่า 
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วันที่เจ็ด พระราชวังฤดูหนาว-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ถนนเนฟสก้ี-สนามบิน 

                                 (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดู
หนาว (Hermitage Museum) ซึ่งเป็นพระราชวังท่ีมีชื่อเสียงมากสรา้งในสมัยของพระ
นางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีชื่อเสียงชาวอิตาเลียนก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบา
รอกและร็อกโคโคท่ีสร้าง
พ ร ะ ร า ช วั ง ใ ห้ เ ป็ น
สัญ ลั ก ษณ์ ข อ ง ค ว า ม
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าซาร์ 
และความ รุ่ ง โ รจน์ของ
จักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบัน
เปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ซึ่งเป็น
พิพิธภัณฑท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ
รสัเซียท่ีเปิดใหค้นทั่วไปเขา้ชมไดจ้ัดแสดงส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคณุค่าเกือบ 3 ลา้นชิน้ และ
เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศอีกดว้ย  

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเซนต์
ไอแซค ไดช้ื่อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสุด ตน้แบบของท่ีท าการรฐับาลกรุงวอชิงตนั 
ประเทศสหรฐัอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ท่ีกรุงโรม และ
มหาวิหารเซนตป์อล ท่ีกรุงลอนดอน หลงัจากนัน้อิสระใหท่้านเดินทางใน ถนนเนียฟสกี ้
ย่านชอ้ปปิ้งท่ีมีชื่อเสียงท่ีมีชื่อของเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เน่ืองจากเป็นถนนท่ียาวมาก 
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และมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมายในบริเวณนี้ ผู้คนพลุกพล่านเต็มไปหมด ร้านค้า 
รา้นอาหารมากมายในบริเวณนี ้

 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบิน 
23.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK176 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

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

06.15 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK 372 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.55 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 
 

เดือน วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

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

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

79,900 10,000 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 
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โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 

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

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

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงท่ีมีควำมจ ำเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศ หรือตัว๋โดยสำรอ่ืนๆในกำรเดินทำง
เพื่อมำท ำกำรยื่นวีซ่ำ หรือในวนัเดินทำงไป-กลบัจำกสนำมบิน กรุณำติดต่อเจำ้หน้ำท่ีก่อนทุกครั้ งก่อน

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสำยกำรบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดำว ตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (2-3 ท่ำน/ห้อง) 
• ค่ำอำหำรและค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรกำรเดินทำง 
• ค่ำรถปรับอำกำศ บริกำรน ำเท่ียวตำมรำยกำรกำรท่องเท่ียว 
• หวัหนำ้ทวัร์เดินทำงพร้อมคณะเดินทำงจำกประเทศไทย ดูแลและให้บริกำรตลอดกำรเดินทำง 
• ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำงตำมกฎหมำยก ำหนด (ตำมเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรท ำหนงัสือเดินทำงและวีซ่ำส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวัต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำง อำทิเช่น ค่ำโทรศพัท ์ค่ำเดินทำงท่ีนอกเหนือจำก

รำยกำรทวัร์ ค่ำมินิบำร์ ค่ำบริกำรซกัรีด หรือ ค่ำเกิดควำมเสียหำยต่ำงๆภำยในห้องพกั เป็นตน้ 
• ค่ำส่วนเกินของน ้ำหนกักระเป๋ำ สำยกำรบินอนุญำตให้โหลดสัมภำระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่ำน 
• ค่ำทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  (5 USD x 6 วนั = 30 USD) 
• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บำท 
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ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสำรอ่ืนๆ มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่รับผิดชอบต่อ
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตัว๋เคร่ืองบิน ค่ำโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทำงบริษทัฯ ขอเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึ้น

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

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทำงบริษทัจะท ำกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน และค่ำโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเท่ียว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 

 

หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงล่วงหน้ำ 30 วนัก่อนกำรเดินทำง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 ท่ำน และยินดีคืนเงินค่ำมดัจ ำให้ทั้งหมด  
2. หำกท่ำนสละสิทธ์ิในกำรไม่ใช้บริกำรใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออก

ประเทศ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ำมโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ ใน

กรณีท่ีท่ำนต้องกำรแยกวนัเดินทำงกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้ำหน้ำท่ีเพื่อสอบถำมรำคำอีกครั้ ง 
และกำรจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทำง เป็นกำรจดักำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษทัไม่สำมำรถเขำ้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส ำหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทำงออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสำรท่ีมีคุณสมบตัิตำมท่ีสำย
กำรบินก ำหนด เช่น ตอ้งสำมำรถส่ือสำรภำษำองักฤษได ้ไม่มีปัญหำดำ้นสุขภำพ สำมำรถช่วยเหลือผูอ่ื้น
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ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ ำนำจในกำรให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทำงเจำ้หน้ำท่ี
สำยกำรบินตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนั้น 

4. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศท่ีสำมำรถปรับควบคุมควำมเยน็ไดภ้ำยในห้องพกั 
เน่ืองจำกสภำพภูมิอำกำศหนำวเยน็เกือบทั้งปี และส ำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บำงโรงแรม
อำจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

5. เมื่อท่ำนได้มีกำรช ำระเงินแล้ว ไม่ว่ำจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษัท จะถือว่ำท่ำนได้
ยอมรับเง่ือนไขต่ำงๆท่ีทำงบริษทัฯไดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 

 
 


