
 

 

         
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ  

22.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสายขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

วนัท่ีสอง      สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– อารบทั 

02.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 371 (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

06.00 น.  เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

10.00 น.  เดินทางสู ่มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

14.20 น.  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าทา่นชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร  ์ซ่ึง

เป็นวิหารโดมทองท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย ต ัง้อยูใ่จกลางเมืองติดกบัแมน่ ้ามอสโคว ์

รอบๆ วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท่ี์สวยงามและ

เหมือนจริง จากนั้นน าท่านเดินทางสู ่ถนนอารบทั เป็นถนนคนเดินหา้มรถ

ผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นท ัง้ยา่นการคา้และ

แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกตา่งๆ มีศิลปิน

มานั่งวาดรูป ท ัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีตา่งๆ และ รูปลอ้เลียน 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร่ี์ -  โบสถอ์สัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- หอระฆงัพระเจา้อีวาน  

สแปรโ์ร่ฮิลล ์- รสัเซ่ียนเซอรค์สั                     

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น า

ท่า น เข ้าช ม  พ ระราช ว ังเค รม ลิน  จุ ดก า เนิ ดแห่ ง

ประวติัศาสตร์รัสเซียท่ีมีอายุยาวนานกวา่ 850 ปี ต ัง้อยูบ่น

เนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน่ ้ามอสโก ชม พิพิธภณัฑอ์าร์

เมอรร่ี์เป็นพิพิธภณัฑท่ี์เกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย ซ่ึงเป็นท่ีเก็บ

สมบติัล า้ค่าของกษัตริยร์ัสเซีย ท ัง้เค ร่ืองประดบัท่ีท าดว้ย

เพชร ทองค า อุปกรณก์ารสูร้บของกษัตริยส์มยัโบราณ ชุด

ฉลองพระองค ์ของกษัตริย ์และพระราชิ นี ชม โบสถ์

อสัสมัชัญ เป็นโบสถท่ี์ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมท่ีส าค ัญ 

สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก

และยงัไมเ่คยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่เป็นของสะสมในยุคนั้น 

ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงท่ีสุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งส่ิง

ใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัใหญท่ี่สุดของเครมลิน เรียกวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร ์สร้างใน

สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่สุดในโลกเพ่ือน าไปติดต ัง้บนหอระฆงัแตเ่น่ืองจากมีความผิดพลาด

จึงท าใหร้ะฆงัแตกออก  



 

 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลยั                

มอสโคว ์ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลยัท่ีเกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย ท่ีน่ีจะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโก       

เช่น ตึกสูง 7 ตึกท่ีสร้างในสมยัของสตาลิน คือ ตึกท่ีท าการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกท่ีพ ักอาศยั 2 ตึก และตึกของ

มหาวิทยาลยัมอสโคว ์นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกต ัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ชมการแสดงละครสตัวท่ี์ข้ึนช่ือของรัสเซีย รสัเซ่ียนเซอรค์สั เป็นการแสดงของสตัว์

แสนรู้ท่ีไม่ควรพลาด ผสมผสานก ับการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจ  น าท่านสู่ท่ีพ ัก ณ          

HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น – ตลาดอิสมายลอฟก้ี  - จตุรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร ์– หา้งกมุ 

– ล่องเรือ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น า

ทา่นชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้อง

นั่ง รถไฟใตดิ้นดูสกัครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต ้

ดินท่ีสวยท่ีสุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกตา่งหาก รถไฟใต ้

ดินท าใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่า

บนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงกอ่สร้างท่ีชาว

รัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติใหเ้ห็นถึงความย่ิงใหญ่

ตลอดจนประวัติ ศาสต ร์ค วาม เป็ นช า ติ นิ ยม และ

วฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่หดึ์งดูดให ้

นักท่องเท่ียวมาเย่ียมชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีท่ีต่างกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ เคร่ืองแกว้ 

หินแกรนิต และหินออ่น น าท่านสู ่ตลาดอิสมายลอฟก้ี ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมืองซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของท่ีระลึก

มากมาย อิสระทา่นเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิเชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พนัคอ กลอ่งดนตรีรูปแบบตา่งๆ 

กลอ่งไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ จตัุรสัแดง ค า

วา่สีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง 

เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไม่วา่จะเป็นงาน

เฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยั

คริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่

วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 ภายในบริเวณจตุัรัส

แดงน าทา่นถ่ายรูดา้นหนา้มหาวิหารเซนตบ์าซิล สร้างในสมยัพระเจา้อี

วานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 

ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อยา่งเด็ดขาด 

ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนตใ์นสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวิ

เออร ์ต ัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทบัทิมหนัก 20 ตนั ซ่ึงพรรค

คอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนท่ีลอนดอนแตมี่อายุมากกวา่ หา้งสรรพสินคา้กมุ สถาปัตยกรรมท่ี



 

 

เกา่แกข่องเมือง เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญโ่ตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค เส้ือผา้  ของใชใ้นครัวเรือน แบรนดเ์นม 

เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ท่ีระลึก มีรา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร **จากนั้นน าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์สมัผสับรรยากาศยามค ่าคืนของเมืองหลวง

มอสโคว ์ท่ีมีการตกแต่งไฟ ตามอาคาร สถานท่ีส าคญัอยา่งสวยงาม** น าท่านสู่ท่ีพกั ณ HOLIDAY INN HOTEL 

หรือระดบัเดียวกนั **ตัง้แต่เดือนธนัวาคม เขา้สู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได ้ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ** 

วนัท่ีหา้  มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด - พระราชวงัฤดูหนาว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟ 

…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ลา่สุดจากเยอรมนั ใชเ้วลาเพียง    

4 ช ัว่โมงจากกรุงมอสโควสู์ไ่ปเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม. 

 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซ่ึงเป็นจุดศูนยก์ลางความเจริญท่ีเกา่แก่

ท่ีสุด ไดร้ับการขนานนามวา่หนา้ต่างของยุโรป เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญทางดา้นวฒันธรรม 

เป็น ศูนย ์กลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน ้ า เอกของท วีป ยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุ บ ัน เมืองน้ี เป็น ท่ี รู ้จ ัก                    

กนัอยา่งแพร่หลายท ั่วโลกว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงัราชินีแหง่ยุโรปเหนือ น าท่านถา่ย  รู

ดา้นหนา้โบสถห์ยดเลือด สร้างข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซาน

เดอร์ท่ี 3 ทรงสรา้งโบสถข้ึ์นเพ่ือเป็นอนุสรณแ์ดพ่ระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านชม พระราชวงัฤดู

หนาว ซ่ึงเป็นพระราชวงัท่ีมีช่ือเสียงมากสร้างในสมยัของพระนางอลิ

ซาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนกอ่สร้างดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบบารอกและร็อกโคโคท่ีสรา้งพระราชวงัใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของความ

ย่ิงใหญ่ของพระเจา้ซาร์ และความรุ่งโรจน์ของจกัรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนั

เปิดเป็นพิพิธภัณฑ ์ซ่ึงเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของรัสเซียท่ีเปิดให ้คน

ท ัว่ไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคุณค่าเกือบ 3 ลา้นช้ิน และ

เป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญท่ี่สุดของประเทศอีกดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสูท่ี่พกั ณ PARK INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรควาเรสต ์– ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – กาล่าดินเนอร ์พรอ้มการแสดงพ้ืนเมือง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอรฮ์อฟ ต ัง้อยูท่างทิศใต ้ของอา่ว

ฟินแลนด ์ชม พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรควาเรสต ์ซ่ึงสรา้งข้ึนในสมยัพระ

เจา้ปีเตอร์มหาราชดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทองต่ืนตากบัประติมากรรมท่ีวิจิตร

พิสดารและอลงัการย่ิงภายในพระราชวงัส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ย

พฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน ้าพุอนัตระการตาอิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ

ไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าท่านชม ป้อมปีเตอรแ์อนด์

ปอล เป็นส่ิงกอ่สร้างแรกสุดของเมือง              เป็นอนุสรณ์ชยัชนะ

สงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก เพ่ือใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึกรุกราน สว่นตวัวิหาร       ปีเตอร์แอนดป์อล 



 

 

เป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ ในอดีตเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ีสูงสุดของเมืองและหา้มส่ิงกอ่สร้างใดสูงกว่า 

ภายในตกแตง่ดว้ยศิลปะบารอก 

ค า่ บริการอาหารค ่า กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวงันิโคลสั เพ่ือชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวรสัเซีย ท่านจะได ้

สมัผสักบัเสียงดนตรีและการรอ้งเพลง พรอ้มการเตน้ระบ าท่ีสนุกสนานในแบบชนพ้ืนเมืองของรัสเซีย ชว่งพกัคร่ึงการแสดง  

เชิญทุกท่านล้ิมรสไข่ปลาคารเ์วียร ์พรอ้มจิบแชมเปญและวอ้ดกา้ น าทา่นสูท่ี่พกั ณ PARK INN HOTEL  หรือ

ระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด  พระราชวงัแคทเธอรีน หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส ์– มหาวิหารเซนตไ์อแซค -  Outlet Village 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทุกทา่นเดินทางสู ่

หมู่บา้นพระเจา้ซาร ์ หรือหมูบ่า้นปุชก้ิน  สถานท่ีประทบัและพกัอาศยัของ

เจา้นายชัน้สูง ไมว่า่จะเป็น “อเล็กซานเดอร์ ปุชก้ิน” ยอดกวีเอกรัสเซีย น า

ทา่นชมพระราชวงัแคทเธอรีน ท่ีสวยงามแหง่หน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งตา่งๆ ให ้

ชมนับรอ้ย แตทุ่กทา่นตอ้งไมพ่ลาดชมหอ้งอ าพนั (แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอด

งานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณคา่มิไดท่ี้ชา่งเยอรมนัสรา้งใหแ้ก่

ปราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชท่ี 1 แหง่ปรัสเซีย ประกอบดว้ยแผน่ไมโ้อก๊ขนาด

ใหญห่กช้ินเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดบัอ าพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีคา่จากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูก

สรา้งข้ึนใหมใ่นชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่ห ์ (ในกรณีท่ีไมส่ามารถเขา้ชม

พระราชวงัแคทเธอรีนได ้ทางบริษัทฯ ขอน าทา่นชม พระราชวงัพาฟลอฟส ์ต ัง้อยูส่วนขนาดใหญ่ซ่ึงสรา้งโดพระราชินีแคท

เธอรีนมหาราช เพ่ือใหก้บัพระราชบุตรพอล โดยใชช้า่งท่ีพระองคท์รงโปรดท่ีสุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ 

และควบคุมการกอ่สรา้ง แตต่อ่มาพระเจา้พอล ทรงใหB้rennaชา่งอิตาเลียนท่ีพระองคโ์ปรดปรานเน่ืองจากพระองคต์อ้งการ

ศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกวา่อิตาลี ท าใหค้าเมอรร์อนงอนไปพกัใหญแ่ละกลบัมาท างานตอ่หลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี1

ข้ึนครองราชยท์รงเสด็จมาพ านักท่ีพระราชวงัน้ีตวัพระราชวงัประดบัดว้ยของเกา่ด ัง้เดิมท่ีถูกเก็บใหร้อดพน้จากกท าลายเม่ือ

คราวสงครามโลก) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นถา่ยรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเซนตไ์อแซค ไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหาร

ท่ีสวยงามท่ีสุด ตน้แบบของท่ีท าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากมหาวิหาร

เซนตปี์เตอร์ ท่ีกรุงโรม และมหาวิหารเซนตป์อล ท่ีกรุงลอนดอน หลงัจากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่ Outlet Village แหลง่ชอ้ป

ป้ิงท่ีรวมร้านคา้ดงัมากมายกว่า 40 ร้าน สมัผสัประสบการณ์การชอ้ปป้ิง ท่ีครบครันดว้ยสินคา้ช ัน้น าตา่งๆ มากมาย เช่น 

ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO ฯลฯ   

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

23.55 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 176 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัท่ีแปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 

07.05 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.30 น.  เดินทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 372 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

18.40 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 



 

 

อตัราค่าบริการ 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 คา่ต ัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

 คา่ท่ีพกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานท่ี และคา่ธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง2,000,000 / 500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั พนักงานยกกระเป๋า  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถทอ้งถ่ิน ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 
 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 60 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท 

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็ก (อายุต า่กว่า 

12 ปีไม่มีเตียง) 
พกัเด่ียว 

มกราคม 24 – 31 ม.ค. 2561 54,900 52,900 10,000 

กุมภาพนัธ ์
16 – 23 ก.พ.  

27 ก.พ. – 6 มี.ค. 2561 
54,900 52,900 10,000 

มีนาคม 
8 – 15 / 15 – 22 /  

30 มี.ค. – 6 เม.ย. 2561 
54,900 52,900 10,000 



 

 

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40-45 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-40 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 30 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีท่ีผูเ้ดินไมถึ่ง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหกั 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยั และไมร่ับผิดชอบใดๆ  

ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 


