
 

 

รหัสทัวร HUG1900799 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว เซนตปเตอรสเบิรก 8 วัน 5 คืน (EK) 
จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปรโรวฮิลล – รัสเซียนเซอรคัส 
พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูรอน – กาลาดินเนอร 
พิเศษ นอนรถไฟช้ัน First Class ทานกาลาดินเนอร ณ พระราชวังนิโคลัส 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ  
22.00 น.    คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่ใหการตอนรับพรอม
บริการติดป�ายช่ือพรอมริบบ้ินใหกับกระเป�าทุกทาน 

 
วันที่สอง สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว – ถนนอารบัท 
02.00 น.      ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอ

มิเรตส เท่ียวบินที่ EK371 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง  
10.00 น. เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินท่ี EK 133 (บริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
14.20 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอยแลว ออกเดินทางสู ถนนอารบัท ยานถนนคนเดินที่จะมากมายไปดวย
รานคารานอาหาร ในยานน้ีเราจะไดเห็นศิลปนพรอมงานศิลปะสวยๆ มากมายให
ชมและเลือกซ้ือ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีใหเชนกัน  

        เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรร่ี – โบสถอัสสัมชัญ – ปนใหญพระเจา

ซาร – หอระฆังพระเจาอีวาน – สแปรโรวฮิลล – รัสเซียนเซอรคัส 
เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

เขาชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานท่ีทองเท่ียวที่ไดช่ือ
วาเปนสัญลักษณและเปนหนาเปนตาของรัสเซียมายาวนาน ท่ีสรางข้ึนในรัชสมัย
ของพระเจาอีวานท่ี 3 ย่ิงใหญและสวยงามอยางที่สุด พระราชวังเครมลินเปน
แหลงสถาปตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมายาวนานกวา 850 ป มีบทบาทใน
หลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวังนอกเหนือจากจํานวนหองใชสอยถึง 700 
หอง หอคอย 18 จุดและป�อมปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตรสําหรับ
สังเกตการณ ภายหลังปรับเปล่ียนใหเปนที่ทําการของรัฐบาล และสวนหน่ึงเปดเปน
สถานท่ีทองเท่ียวใหคนท่ัวไปเขาชมได ท่ีบริเวณดานนอกจะมี ปนใหญพระเจาซาร 
ปนใหญท่ีไดรับการบันทึกลงกินเนสบุความปีากกระบอกใหญท่ีสุดในโลก ซ่ึงสราง
ข้ึนในป 1586 เพ่ือขมขวัญศัตรูและเพ่ือใหเปนปนใหญที่ใหญท่ีสุดในโลกสมช่ือ 
ดานนอกมีเสนผานศูนยกลาง 120 เซนติเมตร ตัวปนยาว 5.34 เมตร มีน้ําหนัก



 

 

รวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังท่ีใหญที่สุดในโลกช่ือวา ระฆังพระเจาซาร อยูบน
หอคอยพระเจาอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบน้ีจึงถูกสรางใหมีขนาดใหญมาก 
น้ําหนักรวมมากถึง 200 ตัน แตท่ีเห็นมุมหน่ึงมีช้ินสวนของระฆังแตกออกมา ซ่ึงก็
มีน้ําหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายในบริเวณพระราชวังเครมลินเราจะไดเห็น โบสถ
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถเกาแกและศักด์ิสิทธ์ิ ดวยการเปน
สถานท่ีจัดพิธีราชาภิเษกของกษัตริยของรัสเซียทุกพระองค ตัวอาคารโบสถมี 5 ช้ัน 
ตกแตงสวยงามท้ังดานนอกและดานใน ย่ิงดานในน้ันมีภาพเฟรสโกและภาพไอคอน
อยูดวย สวยงามมากจริงๆ แนนอนวาคณะเราก็ไมพลาดท่ีจะเขาชม พิพิธภัณฑอาร
เมอรร่ี หน่ึงในพิพิธภัณฑท่ีเกาแกที่สุดของมอสโคว ที่เก็บรวบรวมสมบัติลํ้าคา
ตางๆ ไมวาจะเปนอัญมณี เคร่ืองประดับ อาวุธ และงานศิลปะช้ันนํามากมาย 
 

   
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางตอสูจุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปรโรว ฮิลล (Sparrow 

Hills) หรืออีกช่ือคือ เลนินฮิลส เน่ืองจากเปนทําเลที่มองเห็นทัศนียภาพของเมือง
ไดชัดเจนและเปนมุมที่เลนินช่ืนชอบมาก จึงเลือกจุดน้ีเปนที่ต้ังของบานพักสวนตัว 
ปจจุบันนอกจากจะเปดรับนักทองเท่ียวข้ึนมาชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแลว ยัง
เปนท่ีนิยมในการใชเปนมุมถายภาพแตงงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
 ชมการแสดง รัสเซียนเซอรคัส ละครสัตวข้ึนช่ือของรัสเซียที่ผสมผสานระหวางการ

แสดงของสัตวตางๆ กายกรรมและมายากล ที่ทั้งสนุกและต่ืนตาเปนโชวท่ีพลาด
ไมได 

  นําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน  
วันที่ส่ี  สถานีรถไฟใตดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนตบาซิล – หอนาฬิหาซาวิเออร – 

หางกุม – มหาวิหารเซนตซาเวียร - ลองเรือ 
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 จุดหมายแรกของวันน้ีคือ สถานีรถไฟใตดินแหงมอสโก (Moscow Metro) แมจะ
เหมือนไมใชสถานที่ทองเท่ียว แตเม่ือมาก็ตองมาชมความงามของสถานีรถไฟ
สวยๆ และลองน่ังดูซักคร้ัง แตกอนเคยเปนสถานท่ีหลบภัยจากกองกําลังทหารนาซี
ในชวงสงครามคร้ังที่ 2 หากนับรวมความยาวของเสนทางเดินรถไฟใตดินทั่ว
มอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และท่ี สถานีคอมโซโมลสกายา 
(Komsomolskaya) ก็โดดเดนดวยการตกแตงในสไตลบารอก และก็มีภาพ
โมเสกสวยๆ ประดับประดาไวทั่วท้ังสถานี พรอมขอบเพดานอาคารโคงสวยงามท่ี
อลังการย่ิงใหญดวยชานเดอเลียรเรียงตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มี
เสาหินออน งานจิตรกรรมเลอคาแฝงไวในทุกซอกทุกมุม 

 

 
  
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แลวมุงหนาสู จัตุรัสแดง (Red 

Square) จัตุรัสที่สวยงามท่ีสุดในโลกเพราะสรางดวย
การนําหินแกรนิตและหินออนจํานวนนับลานช้ินตอกฝงลง
บนพ้ืนท่ัวจัตุรัสท่ีมีความกวาง 695 เมตรและยาว 130 
เมตร ทําใหกลายเปนจัตุรัสโมเสกที่ยิ่งใหญอลังการมาก 
เปนท่ีต้ังของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย โดยรอบจัตุรัส
แดงจะลอมรอบไปดวยสถานที่สําคัญหลายแหง มี หอ
นาฬิกาซาวิเออร (Savior Tower) ที่ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา ถาแหงนหนาข้ึน
ไปชมบนยอดหอเราจะเห็นไดวาออกแบบดวยศิลปะแบบโกธิก ประดับดวยดาวแดง 
5 แฉกซ่ึงเปนทับทิมน้ําหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนตบาซิล (St. Basil's 
Cathedral) น่ีคือส่ิงกอสรางที่ไดรับการยอมรับวาย่ิงใหญท่ีสุดของรัสเซียในยุค
ศตวรรษที่ 16 วิหารเซนตบาซิลสรางข้ึนอยางสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวก
แนวเม่ือป 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่สูงลดหล่ันกันไป หางสรรพสินคากุม (Gum) 
อยูไมใกลจากจัตุรัสแดง เปนหางสรรพสินคาท่ีเกาแกและมีช่ือเสียงมากที่สุดของ
รัสเซียซ่ึงเปดใหบริการเมื่อป 1895 ตัวอาคารน้ันสูง 3 ช้ัน ภายในสวยงามโออา
อลังการ และรานคาจํานวนกวา 200 ราน อัดแนนไปดวยสินคามากมาย 



 

 

โดยเฉพาะแบรนดเนมช่ือดังระดับโลก จากน้ันนําทานถายภาพ มหาวิหารเซนตซา
เวียร (Cathedral of Christ the Saviour) ท่ีสรางข้ึนโดย “พระเจาซารอเล็ก
ซานเดอรที่ 1” ในป 1839 และก็ดําเนินการสรางกันนาน
ถึง 45 ปสวยงามอลังการต้ังแตแรกเห็น ตัวอาคารสีขาว
สะอาด ตัดกันดวยยอดโดมสีทอง เปนอนุสรณแหงชัย
ชนะและถวายแดพระผูเปนเจาหลังจากที่รัสเซียรอดพน
จากสงครามนโปเลียนแหงฝร่ังเศสมาได  

 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
**ลองเรือชมความงามยามค่ําคืนของแมน้ํามอสโคว วิวสวยๆ ของตัวเมือพรอม
ดวยแสงสีจากสะพานและอาคารตางๆ น้ันก็ไดเปนบรรยากาศและไดภาพเมือง
มอสโควในอีกมุมมองที่ก็สวยไมแพกันเลย 
นําทานเดินทางสูเมือง เซนตปเตอรสเบิรก โดย รถไฟตูนอนช้ัน First Class  

วันที่หา  เซนตปเตอรสเบิรก – โบสถหยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร เดินทางถึง เซนตปเตอรสเบิรก มุงหนาเขาสู

ตัวเมืองของเมืองหลวงเกาและเมืองแหงประวัติศาสตรของประเทศรัสเซียท่ีงดงาม
เปนท่ีกลาวขานจนไดช่ือวา ราชินีแหงยุโรปเหนือ เมืองใหญเมืองน้ีกอต้ังข้ึนโดย
พระเจาปเตอรมหาราชในป 1703 และก็ทรงยายเมืองหลวงจากมอสโกมาท่ีน่ีจน
ครองความเปนเมืองหลวงอยูนานกวา 200 ป นําทานถายภาพโบสถหยดเลือด 
(Church of the Saviour on the Blood) 
โบสถเกาที่สรางต้ังแตป 1883 ซ่ึงจริงๆ แลวก็
เปนโบสถปกติทั่วไปท่ีมีไวเพ่ือประกอบพิธีทาง
ศาสนา ตัวอาคารโบสถออกแบบสรางดวย
สถาปตยกรรมแบบไบเซนตไทนเชนเดียวกับวิหาร
เซนตบาซิลในมอสโกที่เปนอาคารตนแบบ ผูสราง
โบสถแหงน้ีก็คือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” ซ่ึงสรางใหเปนอนุสรณถวายพระ
เกียรติแก “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” พระบิดาที่ถูกลอบปลงพระชนมในบริเวณ
น้ีเมื่อป 1881 ภายในโบสถน้ันก็สวยงดงามดวยโมเสกสีสันตางๆ ที่ปะติดปะตอ
เปนเร่ืองราวในศาสนาคริสตเปนจุดรวมสายตาของนักทองเท่ียวจากทั่วโลกท่ีเขามา
ชมโบสถหยดเลือดแหงน้ี เพราะทันทีท่ีมีแสงอาทิตยสาดสองเขามากระทบ ความ
สวยงามอลังการก็จะย่ิงเจิดจาจนพาใหเคล้ิมกันจนลืมเวลานาทีไปเลย  



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เขาชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังท่ีสรางต้ังแต

ป1732 และเพ่ือแสดงถึงอํานาจและความย่ิงใหญ
ของรัสเซียจึงไดสรางใหมีขนาดท่ีใหญและตกแตง
อยางงดงามในสไตล บารอก เปนพระราชวังที่มี
เอกลักษณดวยสีเขียวขาว ดานหนาอาคารมีความ
ยาวถึง 250 เมตร มีหองรวมแลว กวา 1,500 หอง ปจจุบันพระราชวังฤดูหนาว
แหงน้ีไดเปดใหเขาชมภายในไดเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ ภายในมีการจักแสดง
สมบัติลํ้าคาของราชวงศแหงรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดับบันลือโลกซ่ึงมีมากถึงกวา 
3,000,000 ช้ิน ทั้งงานเขียน งานปم�น งานแกะสลัก หลายช้ินเปนของเกาต้ังแตยุค
อียิปตโบราณไลมาจนถึงชวงตนศตวรรษที่ 20 และยังมีหนังสือเกาอีกหลายหมื่น
เลมซ่ึงมีคุณคาทางประวัติศาสตรอยางที่สุด ผลงานจากศิลปนช่ือดังระดับโลกไมวา
จะเปน ไมเคิล แองเจโล, ลีโอนารโด ดา วินชี, แวนโกะ ก็สามารถหาชมไดที่
พิพิธภัณฑแหงน้ี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่หก พระราชวังฤดูรอน เปโตรคาวาเรสต – ป�อมปเตอรแอนดปอล – กาลาดินเนอร 

พระราชวังนิโคลัส 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังปเตอร
ฮอฟ (Peterhof Palace) เพ่ือเขาชมภายใน
พระราชวังที่พระเจาปเตอรมหาราชทรงสราข้ึนริม
ทะเลบอลติกในป 1705 เพ่ือใหเปนท่ีประทับพักผอน
ในชวงฤดูรอน และก็ทรงมีความตองการให
พระราชวังแหงน้ีสวยงามย่ิงใหญย่ิงกวา
พระราชวังแวรซายสแหงฝร่ังเศส ดวยจุดประสงค

เดียวก็คือเพ่ือแสดงออกถึงความรุงเรืองร่ํารวยของรัสเซียในยุคน้ัน เพราะตองการ
ใหย่ิงใหญเหนือใคร บรรดาวิศวกรสถาปนิกฝมือดีจึงถูกเกณฑมารับงานออกแบบ
พระราชวังแหงน้ีมากมาย เพ่ือเนรมิตความสวยงามของสถาปตยกรรมแบบบารอก
และนีโอคลาสสิกใหกับตัวอาคารและหองตางๆ ทั้งหมด ท่ีย่ิงใหญกวาหองไหนๆ ก็
ตองทองพระโรงและหองจัดเล้ียงซ่ึงจะวิลิศมาหรามาก และใชจะอลังการกันแค



 

 

ภายใน เพราะภายนอกเราก็จะไดต่ืนตากับอุทยานพรรณไมท่ีมีประติมากรรมน้ําพุ
ทองเหลือง สูงถึง 27 ข้ันพรอมรูปปم�นอีก 255 ช้ินตกแตงรายรอบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเท่ียวชม ป�อมปเตอรแอนดปอล 
(Peter and Paul Fortress) ส่ิงกอสรางช้ินแรกของเซนสปเตอรสเบิรก สราง
โดยพระเจาปเตอรมหาราช และก็ทรงต้ังช่ือใหป�อมแหงน้ี
ตามช่ือของนักบุญปเตอรและนักบุญปอลผูเปนสาวกแหง
พระผูเปนเจา ป�อมแหงน้ีสรางข้ึนในป 1703 เพ่ือ
ประโยชนในการป�องกันศัตรู โดยมีความสูงประมาณ 
122.5 เมตร ตอมาในราวป 1706 ก็ขยับขยายใหมี
พ้ืนท่ีของคุกสําหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ได
ตอนรับนักโทษการเมืองช่ือดังของเมืองอยูหลายคน แตก็ไมมีนักโทษคนใดนาสนใจ
เทากับการถูกคุมขังของ “ซารเรวิช อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis) พระโอรส
องคโตของพระเจาปเตอรมหาราช ท่ีถูกจับไดวาจะกอการกบฏและลอบปลงพระ
ชนมพระบิดา สวนพระเจาปเตอรมหาราชภายหลังเม่ือเสด็จสวรรคตก็ถูกนําพระ
ศพบรรจุไวในสุสานกษัตริยภายในป�อมแหงน้ี ป�อมปเตอรแอนดปอลก็ยังทําหนาที่
เสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริยและราชินีแหงโรมานรอฟไวอีกมากมาย เชน 
พระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนา ซ่ึงเปนเจา
หญิงจากเยอรมนี รวมถึงพระเจาซารนิโคลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศองคอ่ืนๆ 
ดวย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น กาลาดินเนอร ภายใน พระวังนิโคลัส ล้ิมรสไขปลาคาเวียร
และจิบแชมเปญ พรอมชมการแสดงพ้ืนเมืองของรัสเซียท่ีข้ึนช่ือ ดวยดนตรีและการ
รองเพลงท่ีมีเอกลักษณ 

 นําทานเขาสูท่ีพัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน 
วันที่เจ็ด มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เขาชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนตไอแซค (Saint Isaac’s 
Cathedral) มหาวิหารโดมท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับ 4 
ของโลก สวยงามนาชมไปท้ังหลัง แตกอนเคยเปนโบสถไม
เกาหลังเล็ก พอเปล่ียนเปนมหาวิหารหลังใหญความ
อลังการก็ปรากฏข้ึนดวยอาคารหลังใหญทีม่ีเสาหินแกรนิต
ช้ินใหญจํานวน 48 ตน แถมแตละตนหน่ึงก็สูงเกิน 20 



 

 

เมตร น้ําหนัก 114 ตัน สวนของยอดโดมที่เห็นเปนสีทองน่ันก็ทําดวยทองคําแผน
หนักประมาณ 100 กิโลกรัม สวยงามยิ่งใหญที่สุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู Outlet 
Village Pulkovo อิสระใหทานเลือกซ้ือของทีเ่อาทเล็ตซ่ึงรวมรานคาแบรนดดัง
มากมายกวา 40 รานคาช้ันนํามากมาย อาทิ เชน ADIDAS BOSS FURLA 
GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY HILFIGER VASSA&CO 
SAMSONITE ฯลฯ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.45 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 176 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเคร่ือง  
09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK 372 (บริการ

อาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 
18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

****************************************** 
อัตราคาบริการ 
 วันเดินทาง ราคา 

กรกฎาคม 9-16 / 12-19 / 23-30 / 24-31 
ก.ค. 62 

 
54,900 

สิงหาคม 6-13 / 10-17 ส.ค. 62 

กันยายน 4-11 / 10-17 / 18-25 ก.ย. 62 
25 ก.ย.- 2 ต.ค. 62 

 
49,900 

ตุลาคม 4-11 / 12-19 / 19-26 ต.ค. 62 
ตุลาคม 1-8 / 8-15 / 11-18 / 15-22 / 22-

29 ต.ค. 62 
52,900 

พฤศจิกายน 5-12 / 14-21 / 20-27 พ.ย. 62 
28 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

 
49,900 

ธันวาคม 6-13 / 7-14 ธ.ค. 62 

New Year 2020 26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 

59,900 



 

 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 
พักเด่ียวบนรถไฟ เพ่ิมทานละ 3,000 บาท 
 
อัตราน้ีรวม 
✓ คาต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 
✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 
 
อัตราน้ีไมรวม 
✗ คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุป

เหมาหรือตัดกรุปเทาน้ัน) 
✗ คาน้ําหนักของกระเป�าในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอหน่ึงคน 
✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเคร่ืองด่ืมใน
หองพัก 
✗ คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถทองถ่ิน ทานละ 5 ยูเอสดอลลาร / คน / วัน  
✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ข้ันต่ํา 100 บาท / วัน / คน  
  
เง่ือนไขในการจองทัวร 
1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) 
พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 
2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 
3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 
 
การยกเลิกและคืนคาทัวร 
1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป คืนมัดจําทั้งหมด 
2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 



 

 

4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรท้ังหมด 
5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีท่ีผูเดินไมถึง 30 ทาน และ
ทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดข้ึนตามจริง 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย 
และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ 
หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุก
กรณี 
4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ได
ระบุไวโดยท้ังหมด 
 

********************************************* 


