
 

 

รสัเซีย-มอสโคว-์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 8 วนั 
รวมบนิภายในไม่ตอ้งนัง่รถขา้มเมือง 

มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร-์พระราชวงัเครมลนิ-พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี-่โบสถอ์สัสมัชญั-ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์

หอระฆงัพระเจา้อวีาน-ระฆงัพระเจา้ซาร-์สแปรโ์ร่ฮลิล-์ละครสตัวร์สัเซีย่นเซอรค์สั 

สถานีรถไฟใตด้นิ-จตัรุสัแดง 

มหาวหิารเซนตบ์าซลิ-หอนาฬกิาซาวเิออรห์า้งสรรพสนิคา้กมุ-ลอ่งเรือแมน่ํา้มอสโคว ์

เมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์-โบสถห์ยดเลอืด-พระราชวงัฤดูหนาว-ปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล 

กาลา่ดนิเนอร-์พระราชวงันิโคลสั-พระราชวงัแคทเธอรีน-มหาวหิารเซนตไ์อแซค 
  -หอระฆงัพระเจ้าอีวาน-ระฆงั 
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กาํหนดการเดินทาง 
 

วันแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯ  วันแรกของการเดินทาง               กรุงเทพฯ  

23.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9  แถว Tสายการ

บนิเอมเิรตส(์EK)เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัพรอ้มบริการตดิป้ายชื่อพรอ้มริบบิ้นใหก้บักระเป๋าทกุท่าน... 
 

วันวันที่สองที่สองของการเดินทาง              กรุงเทพฯของการเดินทาง              กรุงเทพฯ--ดูไบดูไบ--มอสโคว์มอสโคว์--มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์--ถนนอารบัทถนนอารบัท  
01.15 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงดูไบโดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิทีE่K385 

04.45 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบเพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

09.35 น. เดนิทางสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที ่EK133 

13.45 น. ถงึสนามบนิกรุงมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซยีหลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรียบรอ้ยแลว้ 

นาํท่านชมภายนอกมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร์ ซึ่งเป็นวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรสัเซยี ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืงตดิกบั

แม่นํา้มอสโคว ์รอบ ๆ วหิารจะมภีาพหล่อโลหะเป็นรูปนกัรบโบราณกบักษตัริยท์ีส่วยงามและเหมอืนจริง 

นาํท่านเดนิทางสู่ถนนอารบทัเป็นถนนคนเดนิหา้มรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผูค้นในเมอืง เป็น

ท ัง้ย่านการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้จาํหน่ายสนิคา้อปุโภคบริโภค ของทีร่ะลกึต่าง ๆ มศิีลปินมานัง่วาดรูป 

ท ัง้รูปเหมอืน ภาพขาว-ดาํ ภาพสต่ีาง ๆ และรูปลอ้เลยีน 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั HOLIDAY INN HOTELหรือเทยีบเท่า 
 

วัวันที่สามนที่สามของการเดินทาง          พระราชวังเครมลินของการเดินทาง          พระราชวังเครมลิน––สแปร์โร่ฮิลล์สแปร์โร่ฮิลล์––ละครสัตว์รัสเซี่ยนเซอร์คัสละครสัตว์รัสเซี่ยนเซอร์คัส  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ(KREMKIN PALACE)จดุกาํเนิดแห่งประวตัศิาสตรร์สัเซยีทีม่อีายุยาวนานกว่า 

850 ปี ต ัง้อยู่บนเนินสูงถงึ 40 เมตร ริมแม่นํา้มอสโก  

นาํท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี(่ARMORY MUSEUM)เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด

ของรสัเซยี ซึ่งเป็นทีเ่ก็บสมบตัลิ ํา้ค่าของกษตัริยร์สัเซยี ท ัง้เครื่องประดบัทีท่าํดว้ยเพชร 

ทองคาํ อปุกรณ์การสูร้บของกษตัริยส์มยัโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษตัริยแ์ละพระ

ราชินี  

ถ่ายรูปดา้นหนา้โบสถอ์สัสมัชญั(ASSUMPTION CHURCH)เป็นโบสถท์ีส่าํคญัใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่าํคญั สรา้ง

โดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน ชมดา้นหนา้ปืนใหญ่พระเจา้ซารส์รา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพือ่ตอ้งการสรา้งปืนใหญ่

ทีสุ่ดในโลกและยงัไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ทาํดว้ยบรอนซ ์และมลูีกกระสุน นํา้หนกัลูกละประมาณ 1 ตนั นบัว่า

เป็นของสะสมในยุคนัน้ ชมดา้นหนา้หอระฆงัพระเจา้อวีาน มคีวามสูง 81 เมตร ถอืเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งทีสุ่ดในยุค

นัน้ และไดอ้อกกฎหมายหา้มก่อสรา้งสิง่ใด ๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมรีะฆงั 21 ใบ ชมระฆงัทีใ่หญ่



 

ทีสุ่ดของเครมลนิ เรียกว่าระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในสมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ด

ในโลกเพือ่นาํไปตดิต ัง้บนหอระฆงัแต่เน่ืองจากมคีวามผดิพลาดจงึทาํใหร้ะฆงัแตกออก 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่สแปรโ์ร่ฮลิล(์SPARROWS HILL MOSCOW 

UNIVERSITY) หรือ เนินเขานกกระจอก หนา้มหาวทิยาลยัมอส

โคว ์ซึ่งเป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของรสัเซยี  ทีน่ี่จะเป็นจดุชม

ววิทีส่ามารถมองเหน็ทศันียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตกึสูง 7 ตกึ

ทีส่รา้งในสมยัของสตาลนิ  คอื ตกึทีท่าํการของรฐับาล 2 ตกึ ตกึที่

พกัอาศยั 2 ตกึ และตกึของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์นอกจากน้ียงัมี

แผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถูกต ัง้อยู่เป็นจาํนวนมาก 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารชมการแสดงละครสตัวท์ีข่ ึ้นชื่อของรสัเซยี รสัเซี่ยนเซอรค์สัเป็นการแสดงของสตัว ์

แสนรูท้ีไ่ม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าตื่นตาตืน่ใจ 

ทีพ่กั HOLIDAY INN HOTELหรือเทยีบเท่า 
 

วัวันที่สี่นที่สี่ของการเดินทาง      รถไฟใต้ดินของการเดินทาง      รถไฟใต้ดิน––จัตุรัสแดงจัตุรัสแดง––มหาวิหารเซนต์บาซิลมหาวิหารเซนต์บาซิล––ล่องเรือ  ล่องเรือ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านชมสถานีรถไฟใตด้นิ ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนัง่รถไฟใตด้นิดูสกัครัง้เพราะนอกจากจะมสีถานีรถไฟ

ใตด้นิทีส่วยทีสุ่ดในโลกแลว้ยงัมคีวามลกึอกีต่างหาก รถไฟใตด้นิทาํใหผู้ค้นสามารถ

เดนิทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนท ัว่ไปสถานีรถไฟใตด้นิเป็นสิง่ก่อสรา้งทีช่าว

รสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวตัศิาสตรค์วามเป็น

ชาตนิิยมและวฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงามอนัเป็นเสน่หด์งึดูดใหน้กัท่องเทีย่วมาเยี่ยม

ชมเน่ืองจากการตกแต่งของแต่ละสถานีทีต่่างกนัดว้ยประตมิากรรม โคมไฟระยา้ เครื่อง

แกว้ หนิแกรนิต และหนิอ่อน 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านเดนิทางสู่จตัรุสัแดง (ถ่ายรูปดา้นหนา้) คาํว่าสแีดงในความหมายรสัเซยี คอื สิง่สวยงาม จตัรุสัแดงน้ีเป็น

ลานกวา้ง เป็นเวทขีองเหตกุารณ์สาํคญัในประวตัศิาสตรข์องรสัเซยี ไม่ว่าจะ

เป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมอืง จตัรุสัแดงสรา้งใน

สมยัคริสตศ์ตวรรษที ่17 ปจัจบุนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญั ๆ เช่น วนั

ปีใหม่ วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัระลกึสงครามโลกครัง้ที ่2ภายในบริเวณ

จตัรุสัแดงท่านจะได ้ชมมหาวหิารเซนตบ์าซลิ สรา้งในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 

จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรสัเซยีโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพือ่

เป็นอนุสรณ์มชียัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเดด็ขาด ใชเ้ป็นหอ้งสาํหรบัสวดมนตใ์นสมยั

คริสตศ์ตวรรษที ่15 หอนาฬกิาซาวเิออร ์ต ัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมดีาวแดง 5 แฉก ที่

ทาํมาจากทบัทมิหนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมวินิสตน์าํมาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิก๊เบนทีล่อนดอนแต่มอีายุ

มากกว่า หา้งสรรพสนิคา้กุม สถาปตัยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมอืง เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญ่โตและสวยงาม จาํหน่าย



 

สนิคา้อปุโภค เสื้อผา้ ของใชใ้นครวัเรือน แบรนดเ์นม เครื่องสาํอาง นํา้หอม และสนิคา้ทีร่ะลกึ มรีา้นคา้มากกว่า 

200 รา้น  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้นาํท่านล่องเรือแม่นํา้มอสโคว ์สมัผสับรรยากาศยามคํา่คนืของเมอืงหลวงมอสโคว ์ทีม่กีารตกแต่งไฟ ตาม

อาคาร สถานทีส่าํคญัอย่างสวยงาม 

ทีพ่กั HOLIDAY INN HOTELหรือเทยีบเท่า 
 

วัวันที่ห้านที่ห้าของการเดินทาง      ของการเดินทาง      เซนต์ปีเตอร์เบิร์กเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก––โบสถ์หยดเลือดโบสถ์หยดเลือด––พระราชวังฤดูหนาว  พระราชวังฤดูหนาว  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

............น. ออกเดนิทางสู่เมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์โดยสายการบนิ....... เทีย่วบนิที.่......... 

............น. ถงึ เมอืงเซนตปี์เตอรเ์บริก์ เมอืงซึ่งเป็นจดุศูนยก์ลางความเจริญทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด ไดร้บัการขนานนามว่าหนา้ต่างของ

ยุโรป เน่ืองจากเป็นหน่ึงในเมอืงทีแ่สนสวยงาม มคีวามเจริญทางดา้นวฒันธรรม เป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร ์

ประดุจเพชรนํา้เอกของทวปียุโรปทางตอนเหนือ ปจัจบุนัเมอืงน้ีเป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายท ัว่โลกว่าเป็นเมอืงที่

สวยงามและรุ่มรวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงัราชินีแห่งยุโรปเหนือ  

นาํท่านผ่านชมโบสถห์ยดเลอืด สรา้งขึ้นบนบริเวณทีพ่ระเจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระ

เจา้อเลก็ซานเดอรท์ี ่3ทรงสรา้งโบสถข์ึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา สถาปตัยกรรมมลีกัษณะคลา้ยวหิารเซนตบ์า

ซลิทีก่รุงมอสโคว ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชมดา้นหนา้พระราชวงัฤดูหนาว (HERMITAGE MUSEUM) ซึ่ง

เป็นพระราชวงัทีม่ชีื่อเสยีงมากสรา้งในสมยัของพระนางอลซิาเบธ โดย

สถาปนิกทีม่ชีื่อเสยีงชาวอติาเลยีนก่อสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบบารอก

และร็อกโคโคทีส่รา้งพระราชวงัใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ของความยิ่งใหญ่ของ

พระเจา้ซาร ์และความรุ่งโรจนข์องจกัรวรรดริสัเซยี ปจัจบุนัเปิดเป็นพพิธิภณัฑ ์ซึ่งเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

รสัเซยีทีเ่ปิดใหค้นท ัว่ไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงสิง่ของต่างๆ ทีท่รงคุณค่าเกอืบ 3 ลา้นชิ้น และเป็นพพิธิภณัฑท์ีใ่หญ่

ทีสุ่ดของประเทศอกีดว้ย 

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั PARK INN HOTELหรือเทยีบเท่า 
 

วัวันที่หกนที่หกของการเดินทาง      ของการเดินทาง      ปีเตอร์ฮอฟปีเตอร์ฮอฟ––ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล––พระราชวังนิโคลัส พระราชวังนิโคลัส 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงปีเตอรฮ์อฟตัง้อยู่ทางทศิใตข้องอ่าว  

ฟินแลนด ์เขา้ชมพระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรควาเรสต(์PERTERHOF)ซึ่ง

สรา้งขึ้นในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราชดว้ยสถาปตัยกรรมยุคทองตื่นตากบั

ประตมิากรรมทีว่จิติรพสิดารและอลงัการยิ่งภายในพระราชวงัส่วน

ภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนนํา้พอุนัตระการตา

อสิระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  



 

บ่าย นาํท่านเขา้ชมชมป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล(PERTER AND PAUL FORTRESS)เป็นสิง่ก่อสรา้งแรกสุดของเมอืง 

เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวเีดน ดว้ยศิลปะบารอก เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ส่วนตวั

วหิารปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นทีเ่ก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์ในอดตีเป็นสิง่ก่อสรา้งทีสู่งสุดของ

เมอืงและหา้มสิง่ก่อสรา้งใดสูงกว่า ภายในตกแต่งดว้ยศิลปะบารอก 

คํา่ บริการอาหารคํา่ พเิศษกาล่าดนิเนอร ์ภายในพระราชวงันิโคลสัเพือ่ชมการแสดงพื้นเมอืงของชาวรสัเซยีท่านจะได ้

สมัผสักบัเสยีงดนตรีและการรอ้งเพลง พรอ้มการเตน้ระบาํทีส่นุกสนานในแบบชนพื้นเมอืงของรสัเซยี ช่วงพกั

ครึ่งการแสดง  เชิญทกุท่านลิ้มรสไข่ปลาคารเ์วยีร ์ พรอ้มจบิแชมเปญและวอ้ดกา้ 

ทีพ่กั PARK INN HOTELหรือเทยีบเท่า 
 

วัวันที่เจ็ดนที่เจ็ดของการเดินทาง      ของการเดินทาง      พระราชวงัแคทเธอรีน––มหาวิหารเซนตไ์อแซค––ดูไบ  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํทกุทา่นเดนิทางสู่หมู่บา้นพระเจา้ซาร(์TSAR'S VILLAGE)หรือหมู่บา้นปุ

ชกิ้น  สถานทีป่ระทบัและพกัอาศยัของเจา้นายชัน้สูง ไม่ว่าจะเป็น “อเลก็ซาน

เดอร ์ ปชุกิ้น”ยอดกวเีอกรสัเซยี  

นาํท่านชมภายนอกพระราชวงัแคทเธอรีน ทีส่วยงามแห่งหน่ึงในรสัเซยี  มหีอ้ง

ต่างๆ ใหช้มนบัรอ้ย  แต่ทกุท่านตอ้งไม่พลาดชมหอ้งอาํพนั (แอมเบอรรู์ม) เป็น

สุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที ่18 อนัประมาณค่ามไิดท้ีช่่างเยอรมนัสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษตัริยฟ์รีดริชที ่1 

แห่งรสัเซยีประกอบดว้ยแผ่นไมโ้อก๊ขนาดใหญ่หกชิ้นเน้ือที ่100 ตารางเมตร ประดบัอาํพนั 6 ตน้ พรอ้มกระจก

ผนงัและโมเสกอญัมณีมค่ีาจากอติาลหีอ้งอาํพนัถูกสรา้งขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีทีผ่่านมา ปจัจบุนัราคาประเมนิ

คร่าวๆมากกว่า 142 ลา้นดอลล่าห ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่าน เขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค(ST. ISAAC CATHERDRAL)ไดช้ื่อว่าเป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีสุ่ด 

ตน้แบบของทีท่าํการรฐับาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา มขีนาดใหญ่เป็นที ่3 รองจากมหาวหิารเซนตปี์

เตอรท์ีก่รุงโรม และมหาวหิารเซนตป์อลทีก่รุงลอนดอนสมควรแก่เวลานาํท่านสู่สนามบนิ 

17.10น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงดูไบโดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิทีE่K176 
 

วัวันที่เจ็ดนที่เจ็ดของการเดินทาง      ของการเดินทาง        ดูไบ––ประเทศไทยประเทศไทย  

00.15 น. ถงึสนามบนิ เมอืงดูไบเพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

03.00 น. เดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตสเ์ทีย่วบนิที ่EK384 

12.15 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัที่เดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กตํา่กวา่ 12 

พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กตํา่กวา่ 12 

พกักบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

20-27 ม.ค. / 27 ม.ค.-3 ก.พ. 

3-10 ก.พ. / 17-24 ก.พ. 

3-10 มี.ค. / 17-24 มี.ค. 

59,900.- 

59,900.- 57,900.- 

10,000.- 

 

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนีํา้มนัและ/หรือภาษปีระกนัภยั

การเดนิทาง และค่าวซ่ีา *** หมายเหต ุ  :  ราคาเดก็ตอ้งมอีายุระหว่าง 2-12 ปี  

หมายเหต ุบริษทัฯ ขอสงวนลขิสทิธิ์ในการยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงราคา   

 

อตัราน้ีรวม 

• ค่าต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบนิเอมเิรตสต์ ัว๋กรุป๊เท่านัน้ 

• ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายใน มอสโคว-์เซนตปี์เตอรเ์บริก์ 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัทีร่ะบใุนรายการ หรือระดบัเทยีบเท่า ยกเวน้ช่วงงานแฟรท์ีต่อ้งมกีารปรบัโรงแรมหรือราคา(โรงแรมส่วน 

 ใหญ่จะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่อีากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั  

 หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชุม อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรือเพิม่ค่า 

 ทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบริษทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

• ค่ารถปรบัอากาศ และบริการนาํเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

• ค่าเขา้ชมสถานที ่และค่าธรรมเนียมตามทีร่ะบใุนรายการ 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

• ค่าไกดท์อ้งถิ่น(พดูภาษาองักฤษ) ใหบ้ริการนาํเทีย่วตามรายการ 

• ค่าประกนัภยัในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (เง ือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

• ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

• ค่านํา้หนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบนิกาํหนดให ้20 กิโลกรมัต่อหน่ึงคน 



 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ นอกรายการ อาท ิค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด และค่าเครื่องดืม่ในหอ้งพกั 

• ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถทอ้งถิ่น ท่านละ 30 USD 

• ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ท่านละ 40 USD 
 

เงื่อนไขการสาํรองที่นัง่ 

• กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 20,000.- บาท  

• กรณีวซ่ีาไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑตูๆ จะไม่คนืค่าวซ่ีาไม่ว่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

• ส่วนทีเ่หลอืชาํระทนัทหีรือก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

• การยกเลกิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดนิทาง มฉิะนัน้ทางบริษทัขอสงวนสทิธิ์ในการไม่คนืเงนิงวดแรก 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั บริษทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งขอหกั 50 % ของราคาทวัร ์

• กรณียกเลกิกะทนัหนัก่อนการเดนิทางไม่เกิน  7 วนั เน่ืองจากมค่ีาใชจ่้ายในการดาํเนินการทีไ่ดช้าํระไปแลว้จาํนวนมาก 

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหกัค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่านัน้ทีเ่กิดขึ้นตามความเป็นจริง  

• กรณีจองทวัรแ์ลว้ยกเลกิหกัค่าบริการทนัท ี2,000.- บาทต่อท่าน 
 

 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) 

และ/หรือ ผูร่้วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซ่ีาไดค้รบ 30ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิให ้

ท ัง้หมดหกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ขได ้

และจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์

และเหตสุุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของ

สถานฑตู เรื่องวซ่ีาของทา่น เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯ เมือ่ท่านได ้

ชาํระเงนิมดัจาํหรือท ัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ 

จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา 

• การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว่้า

ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่ก็ตอ้งชาํระ

ค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่านทางบริษทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และ

โปรดแต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทูตขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตเรื่องวซ่ีาของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบริษทัฯเมือ่ท่านได ้

ชาํระเงนิมดัจาํหรือท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  



 

• ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอาํนวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยู่ในดุลพนิิจ

ของทางสถานทูตฯเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านไดท้างบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 

• เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระสาํหรบัท่านผูม้ีเกยีรตซิึ่งรว่มเดินทาง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง 

ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตุ

รวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัรา

แลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  

ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซ่ีาจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการ

แทนประจาํประเทศไทย (โดยไม่จาํตอ้งแสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ 

หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุ

ตามเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบิตัติามกฎระเบยีบ

ดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คนื

ค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจาํเป็น หรือเพือ่ความเหมาะสมท ัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธดิงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยั

ของท่านผูม้ีเกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นสาํคญั 

“ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้าํพาการเดนิทางในครัง้น้ี” 
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