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UNIQUE GRAND RUSSIA 8 DAYS 

มอสโคว ์เซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ 

ชม 3 พระราชวงั น ัง่รถไฟความเร็วสงู SAPSAN 

ทีเ่ทีย่วใหม ่Kronstadt Island โรงแรมทีพ่กั 5 ดาว 
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วนัทีห่นึง่ กรุงเทพ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ           (-/-/-)  

 

17.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

ช ัน้ 4 ประตู 9 แถว U สายการบนิเอมเิรตส ์แอรไ์ลน ์(EK) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

20.35 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์

เทีย่วบนิที ่EK373 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 

2 ดไูบ-เมอืงมอสโคว-์มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร-์ถนนอารบทั-

สแปรโ์รฮ่ลิล-์มหาวทิยาลัยมอสโคว ์
× √ √ 

3 สถานรีถไฟใตด้นิ-ตลาดอสิมายลอฟกี-้จัตรัุสแดง-มหาวหิาร

เซนตบ์าซลิ-Zaryadye Park 
√ √ √ 

4 วังเครมลนิ-ลอ่งเรอืแมน่ ้ามอสโคว-์รัสเซีย่นเซอรค์สั √ √ √ 

5 รถไฟดว่น SAPSAN-เมอืงเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์-โบสถห์ยด

เลอืด-ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล 
√ √ √ 

6 พระราชวังปีเตอรฮ์อฟ-เกาะ Kronstadt-กาลา่ดนิเนอร ์ณ 

พระราชวังนโิคลัส  
√ √ √ 

7 พระราชวังฤดหูนาว-มหาวหิารเซนตไ์อแซค-ถนนเนฟสกี-้

สนามบนิ 
√ √ √ 

8 สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ × × × 
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วนัทีส่อง ดูไบ – เมอืงมอสโคว ์– มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร  ์– ถนนอารบทั – สแปรโ์รฮ่ลิล ์- 

มหาวทิยาลยัมอสโคว ์               (-/L/D) 

 

00.50 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

03.15 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK129 

( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ)  

07.45 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี หลังผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร  

 

น าทา่นถา่ยรปู มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ 

วหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยี ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงตดิกับแมน่ ้ามอสโคว ์รอบๆ วหิารจะมี

ภาพหลอ่โลหะเป็นรปูนักรบโบราณกบักษัตรยิท์ีส่วยงามและเหมอืนจรงิ  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบทั  

ถนนคนเดนิหา้มรถผ่าน เป็นถนนศลิปินและแหล่ง

พบปะของผูค้นในเมอืง เป็นทัง้ยา่นการคา้และแหลง่

รวมวัยรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้อปุโภคบรโิภค ของ

ที่ระลกึต่างๆ มี  ศลิปินมาน่ังวาดรูป ทัง้รูปเหมอืน 

ภาพขาว-ด า ภาพสตีา่งๆ และ รปูลอ้เลยีน  
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮ ิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก ถ่ายรูปดา้นหนา้ 

มหาวทิยาลยัมอสโคว ์ 

มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของรัสเซยี ทีน่ีจ่ะเป็นจดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุ

มอสโก เชน่ ตกึสงู 7 ตกึทีส่รา้งในสมยัของสตาลนิ คอื ตกึทีท่ าการของรัฐบาล 2 ตกึ ตกึทีพ่ัก

อาศัย 2 ตกึ และตกึของมหาวทิยาลัยมอสโคว ์นอกจากนีย้งัมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคา

ถกูตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Marriot Tverskaya หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม สถานรีถไฟใตด้นิ – ตลาดอสิมายลอฟกี ้– จตัรุสัแดง - ZARYADYE PARK      

                 (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิ  

ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องน่ัง รถไฟใตด้นิดูสักครัง้เพราะนอกจากจะมสีถานีรถไฟใตด้นิที่

สวยทีส่ดุในโลกแลว้ยงัมคีวามลกึอกีตา่งหาก รถไฟใตด้นิท าใหผู้ค้นสามารถเดนิทางไปไหนมา

ไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตด้นิเป็นสิง่ก่อสรา้งทีช่าวรัสเซยีสามารถอวด

ชาวต่างชาตใิหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญ่ตลอดจนประวัตศิาสตรค์วามเป็นชาตนิยิมและวัฒนธรรรม

ประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วมาเยีย่มชมเนือ่งจากการตกแตง่ของแต่

ละสถานทีีต่า่งกนัดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครือ่งแกว้ หนิแกรนติ และหนิออ่น  
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น าทา่นสู ่ตลาดอสิมายลอฟกี ้ 

ตลาดขายสนิคา้พื้นเมอืงซึง่ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของที่ระลกึมากมาย อสิระท่านเลือกซือ้

สนิคา้ตามอธัยาศัย อาทเิชน่ ตุ๊กตามาทรอชกา้(แมลู่กดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรรีูปแบบต่างๆ 

กลอ่งไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง  

ค าว่าสีแดงในความหมายรัสเซยี คือ สิง่สวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยี ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา การ

ประทว้งทางการเมอืง จัตุรัสแดงสรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันใชจั้ดงานในช่วง

เทศกาล  ส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันระลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 ภายใน

บรเิวณจัตรัุสแดง 

 

น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตบ์าซลิ  

สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 จอมโหด ศลิปะเป็น แบบรัสเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 

ยอด เพือ่เป็นอนุสรณ์มชีัยชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับ

สวดมนตใ์นสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่15  

 

หอนาฬกิาซาวเิออร ์ 

ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา สงู 67 เมตร บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ทีท่ ามาจากทับทมิหนัก 20 

ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวล้ักษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนทีล่อนดอนแตม่อีายมุากกวา่  
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หา้งสรรพสนิคา้กมุ  

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมอืง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสนิคา้

อุปโภค เสือ้ผา้ ของใชใ้นครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องส าอาง น ้าหอม และสนิคา้ที่ระลกึ มี

รา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม Zaryadye Park แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่องเมอืงมอสโคว ์ 

สวน Zaryadye เป็นสวนขนาดใหญ่ ดว้ยพืน้ที่ขนาดใหญ่ถงึ 10 เฮคเตอร ์หรอืประมาณ 60 

กว่าไร่ ท าใหส้วนแห่งนี้สามารถแบ่งพืน้ทีใ่ชส้อยไดห้ลายส่วน ไดแ้ก่ คอนเสริต์ฮอลลข์นาด 

25,200 ตารางเมตร ในสว่นของสวนสเีขยีว ยังแบง่เป็น 4 โซน ทีอ่งิจาก 4 ภมูปิระเทศหลักๆ 

ของรัสเซยี ไดแ้ก ่โซนป่าผสม โซนสเต็ปป์ โซนทุนดรา และ โซนทุ่งหญา้ นอกจากนี้ ยังมสี ิง่

ที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง รวมทัง้ยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู ้ไวจั้ดการประชุม การแสดงทาง

วทิยาศาสตร ์ฯลฯ  

อกีหนึง่ไฮไลตใ์หมล่า่สุด คอื สะพานลอยรูปตวัว ีทีย่ ืน่ไปในแมน่ ้ามอสควา ทีม่องกลับมา

เห็นโบสถเ์ซนตบ์าซลิได ้น่าจะเป็นจดุเซลฟ่ีและถา่ยรปูววิแหง่ใหมข่องเมอืงมอสโคว ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Marriot Tverskaya หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ พระราชวงัเครมลนิ – ลอ่งเรอืแมน่ า้มอสโคว  ์- รสัเซีย่นเซอรค์สั     (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ จุดก าเนดิแห่งประวัตศิาสตรรั์สเซยีทีม่อีายุยาวนานกว่า 

850 ปี  

 

เขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ี ่ 

เป็นพพิิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซยี ซึง่เป็นที่เก็บสมบัตลิ ้าค่าของกษัตริย์รัสเซยี ทัง้

เครือ่งประดับทีท่ าดว้ยเพชร ทองค า อปุกรณ์การสูร้บของกษัตรยิส์มยัโบราณ ชดุฉลองพระองค์

ของกษัตรยิแ์ละพระราชนิ ี 

 

น าทา่นชม โบสถอ์สัสมัชญั  

เป็นโบสถ์ทีส่ าคัญใชใ้นงานพธิีกรรมทีส่ าคัญ ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมัย ค.ศ.

1586 เพือ่ตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลกและยงัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมี

ลกูกระสนุ น ้าหนักลกูละประมาณ 1 ตัน นับวา่เป็นของสะสมในยคุนัน้  
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ชมหอระฆงัพระเจา้อวีาน  

มคีวามสูง 81 เมตร ถือเป็นสิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดในยุคนัน้ ชมระฆงัใหญ่ทีสุ่ดของเครมลนิ 

เรยีกว่า ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่

ทีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิตัง้บนหอระฆงัแตเ่นือ่งจากมคีวามผดิพลาดจงึท าใหร้ะฆงัแตกออก 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าคณะ ล่องเรอืแมน่ า้มอสโคว ์สัมผัสบรรยากาศสองขา้งทางสถานทีส่ าคัญอย่าง

สวยงามของเมอืงหลวงมอสโคว ์ 
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จากนัน้น าท่าน ชมการแสดงละครสตัวท์ ีข่ ึน้ชือ่ของรสัเซยี รสัเซีย่นเซอรค์สั เป็นการ

แสดงของสตัวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าตืน่ตา

ตืน่ใจ 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

  Marriot Tverskaya หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ รถไฟดว่น SAPSAN – เมอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ – โบสถห์ยดเลอืด - ป้อมปีเตอร์

แอนดป์อล                              (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ (SET BOX) และน าทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางไปยัง 

เมอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์  

 

…….…. น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ โดยรถไฟดว่น SAPSAN เทคโนโลยใีหมล่า่สดุ

จากเยอรมนั ใชเ้วลาเพยีง 4 ชัว่โมงจากกรงุมอสโควส์ูไ่ปเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ระยะทางประมาณ 

800 กม. 

 

 

………. น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์  

จดุศนูยก์ลางความเจรญิทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ไดรั้บการขนานนามว่าหนา้ต่างของยโุรป เนื่องจากเป็น

หนึง่ในเมอืงทีแ่สนสวยงาม มคีวามเจรญิทางดา้นวัฒนธรรม เป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร ์

ประดุจเพชรน ้าเอกของทวปียโุรปทางตอนเหนือ ปัจจุบันเมอืงนี้เป็นทีรู่จ้ัก กันอยา่งแพร่หลาย

ทั่วโลกวา่เป็นเมอืงทีส่วยงามและรุม่รวยดว้ยศลิปวัฒนธรรมดจุดังราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื  
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น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ โบสถห์ยด  เลอืด  

สรา้งขึน้บนบรเิวณทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อ  เล็กซาน

เดอรท์ี ่3 ทรงสรา้งโบสถข์ึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา สถาปัตยกรรมมลีักษณะคลา้ยวหิาร

เซนตบ์าซลิทีก่รงุมอสโคว ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล  

เป็นสิง่กอ่สรา้งแรกสดุของเมอืงเป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนอืสวเีดน ดว้ยศลิปะบารอก เพือ่

ใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศกึรุกราน สว่นตัววหิารปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นทีเ่ก็บพระศพของ

ราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ในอดตีเป็นสิง่กอ่สรา้งทีส่งูสุดของเมอืงและหา้มสิง่กอ่สรา้งใด

สงูกวา่ ซึง่ภายในมกีารประดับตกแตง่ดว้ยศลิปะบารอกอยา่งสวยงาม 

 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก  

 Domina Hotel St.Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์-พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ-เกาะ Kronstadt-กาลา่ดนิเนอร ์ณ 

พระราชวงันโิคลสั                 (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ ตัง้อยูท่างทศิใต ้ของอา่วฟินแลนด ์ซึง่สรา้งขึน้ใน

สมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราชดว้ยสถาปัตยกรรมยคุทองตืน่ตากบัประตมิากรรมทีว่จิติรพสิดารและ

อลังการยิง่ภายในพระราชวังสว่นภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละสวนน ้าพุอัน

ตระการตาอสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เกาะ Kronstadt ซึง่ห่างมาจากเมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์เพยีง 30

ก.ม. ซึง่เกาะนี้เคยใชเ้ป็นป้อมปราการในการสูร้บทางทะเลกับชาวไวกิง้ภายในเกาะมสีถานที่

ทอ่งเทีย่วมากมาย อาทเิชน่ โบสถ ์สวนสาธารณะเป็นตน้ 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ กาลา่ดนิเนอร ์ภายในพระราชวงันโิคลสั  เชญิทกุทา่นลิม้รสไขป่ลาคารเ์วยีร ์

พรอ้มจบิแชมเปญและวอ้ดกา้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

 Domina Hotel St.Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีเ่จ็ด พระราชวงัฤดหูนาว-มหาวหิารเซนตไ์อแซค-ถนนเนฟสกี-้สนามบนิ        

                          (B/L/D)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัฤดหูนาว (Hermitage Museum)  

ซึ่งเป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมาก

สรา้งในสมัยของพระนางอลิซาเบธ 

โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิตา

เลยีนก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ

บ า ร อ ก แ ล ะ ร็ อ ก โ ค โ ค ที่ ส ร ้า ง

พระราชวังใหเ้ป็นสญัลักษณ์ของความ

ยิง่ใหญ่ของพระเจา้ซาร์ และความ

รุ่งโรจน์ของจักรวรรดรัิสเซยี ปัจจุบัน

เปิดเป็นพพิธิภัณฑ ์ซึง่เป็นพพิธิภัณฑ์

ทีใ่หญ่ทีส่ดุของรัสเซยีทีเ่ปิดใหค้นทั่วไปเขา้ชมไดจั้ดแสดงสิง่ของต่างๆ ทีท่รงคุณค่าเกอืบ 3 

ลา้นชิน้ และเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศอกีดว้ย  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 

จากนัน้น าทา่นถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตไ์อแซค  

ไดช้ือ่ว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ตน้แบบของที่ท าการรัฐบาลกรุงวอชงิตัน ประเทศ

สหรัฐอเมรกิา มขีนาดใหญ่เป็นที ่3 รองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอร ์ทีก่รุงโรม และมหาวหิาร

เซนตป์อล ทีก่รงุลอนดอน  

 

หลังจากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิทางใน ถนนเนยีฟสกี ้ 

ยา่นชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีม่ชี ือ่ของเมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ เนื่องจากเป็นถนนทีย่าวมาก และมี

สถานทีท่อ่งเทีย่วมากมายในบรเิวณนี้ ผูค้นพลุกพล่านเต็มไปหมด รา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย

ในบรเิวณนี ้
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ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

 

23.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส  ์โดยสายการบนิเอมเิรตส ์

เทีย่วบนิที ่EK176 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัทีแ่ปด สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ         (-/-/-)  

 

06.15 น. เดนิทางถงึ เมอืงดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 

372 ( บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

18.55 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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ทางบรษัิทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แตบ่างครัง้การเดนิทางอาจจะมกีาร

ปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลัก และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทติย ์

 

 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

มนีาคม 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 าหรบัเด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี ไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์

กรณีจอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ต ัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทีร่วมในรายการทวัร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดั ไป-กลับพรอ้มคณะ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ 

 โรงแรมทีพ่ักระดับ 5 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (2-3 ทา่น/หอ้ง) 

 คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการการเดนิทาง 

 คา่รถปรับอากาศ บรกิารน าเทีย่วตามรายการการทอ่งเทีย่ว 

 หัวหนา้ทัวรเ์ดนิทางพรอ้มคณะเดนิทางจากประเทศไทย ดแูลและใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงือ่นไขแหง่กรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อตัราคา่บรกิารทีไ่มร่วมในรายการทวัร ์

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการท าหนังสอืเดนิทางและวซีา่ส าหรับชาวตา่งชาต ิ

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกดิขึน้ระหว่างการเดนิทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดนิทางที่นอกเหนือจาก

รายการทัวร ์คา่มนิบิาร ์คา่บรกิารซกัรดี หรอื คา่เกดิความเสยีหายตา่งๆภายในหอ้งพัก เป็นตน้ 

 คา่สว่นเกนิของน ้าหนักกระเป๋า สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก./ทา่น 

 คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่  (5 USD x 6 วัน = 30 USD) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวรค์นไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 
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โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เมือ่ทา่นท าการช าระมดัจ าแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว ้

 

เงือ่นไขการจองและการช าระเงนิ 

1. ช าระมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท หลังจากท าการจองใน 3 วันท าการ พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางทีม่อีายุ

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับในโปรแกรมการเดนิทาง 

2. ช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วัน กอ่นวันเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมม่กีารช าระเขา้มาถอืว่าท่าน

สละสทิธิใ์นการเดนิทาง และไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้(กรณียงัไมท่ราบผลวซีา่ ทางบรษัิทฯขออนุญาตเก็บคา่ทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีก่ าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆในการเดนิทางเพือ่มา

ท าการยืน่วซีา่ หรอืในวันเดนิทางไป-กลับจากสนามบนิ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกครัง้กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ

หรอืตั๋วโดยสารอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและการคนืเงนิ 

1. ยกเลกิการเดนิทาง 30 วนักอ่นการเดนิทางขึน้ไป คนืเงนิท ัง้หมด (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

2. ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนักอ่นการเดนิทาง คนืมดัจ า 50% (ทางบรษัิทฯ ขอเก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ) 

3. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามราคาทวัรท์ ีต่ามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

5. กรณีผูเ้ดนิทางถกูปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่า

วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่โรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกจิน าเทีย่ว การยกเลกิการ

เดนิทางของนกัทอ่งเทีย่ว ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วมคีา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิเพือ่เตรยีมการจดัน าเทีย่ว 

ใหน้ ามาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ท ัง้นี ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ทราบ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรม หรอือืน่ๆ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ทา่น และยนิดคีนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ัง้หมด  
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2. หากท่านสละสทิธิใ์นการไม่ใชบ้รกิารใดๆ ทีร่ะบุไวใ้นโปรแกรมทัวร ์ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกประเทศ ทาง

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

3. ตั๋วเครือ่งบนิทีจั่ดไวต้ามโปรแกรมทัวร ์เป็นตั๋วแบบหมูค่ณะ ซึง่จะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ ในกรณีทีท่่าน

ตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรอืไปกอ่น โปรดตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่พือ่สอบถามราคาอกีครัง้ และการจัดทีน่ั่งของผู ้

เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบรษัิทไมส่ามารถเขา้ไปเพือ่แทรกแซงได ้

ส าหรับทีน่ั่ง LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีุณสมบัตติามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งสามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว

ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง LONG LEG ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาที่

เชค็อนิเทา่นัน้ 

4. โรงแรมทีพั่กสว่นใหญใ่นยโุรปไมม่เีครือ่งปรับอากาศทีส่ามารถปรับควบคุมความเย็นไดภ้ายในหอ้งพัก เนื่องจาก

สภาพภูมอิากาศหนาวเย็นเกอืบทัง้ปี และส าหรับหอ้งหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 

เตยีง และเตยีงเสรมิหรอื SOFA BED ขึน้อยูก่บัแตล่ะโรงแรม 

5. เมือ่ทา่นไดม้กีารช าระเงนิแลว้ ไมว่า่จะโดยตรงกบับรษัิทฯหรอืตัวแทนของบรษัิท จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ตา่งๆทีท่างบรษัิทฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 

โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
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นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


