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DAY ITINERARY 
MEALS 

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

อารบทั-สแปรโ์ร่ฮลิล์-มหาวทิยาลยัมอสโคว ์
× √ √ 

3 สถานีรถไฟใตด้นิ-ตลาดอสิมายลอฟกี-้จตัุรสัแดง-มหา
วหิารเซนตบ์าซลิ-Zaryadye Park 

√ √ √ 

4 วงัเครมลนิ-ล่องเรอืแม่น ้ามอสโคว-์รสัเซีย่นเซอรค์สั √ √ √ 

5 รถไฟด่วน SAPSAN-เมอืงเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์-โบสถ์
หยดเลอืด-ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล 

√ √ √ 

6 พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ-เกาะ Kronstadt-กาล่าดนิเนอร ์
ณ พระราชวงันิโคลสั  

√ √ √ 

7 พระราชวงัฤดหูนาว-มหาวหิารเซนตไ์อแซค-ถนนเนฟส
กี-้สนามบนิ 

√ √ √ 

8 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
     

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

18.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว U สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ที่ให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK373 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

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

00.50 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
02.20 น.  ออกเดินทางสู ่เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ 

EK129 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

 



 

 

06.35 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้
เมืองและศลุกากร น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์ ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่
ที่สดุในรสัเซีย ตัง้อยู่ใจกลางเมืองติดกบัแม่น า้มอสโคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะ
เป็นรูปนกัรบโบราณกบักษัตรยิท์ี่สวยงามและเหมือนจรงิ  

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็น
ถนนคนเดินหา้มรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผูค้นในเมือง เป็นทัง้ย่าน
การคา้และแหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่างๆ มี   
ศิลปินมานั่งวาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า ภาพสีต่างๆ และ รูปลอ้เลียน จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู ่สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก ถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิทยาลัย
มอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรสัเซีย ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถ
มองเห็นทัศนียภาพของ
กรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 
ตึกที่สรา้งในสมัยของสตา
ลิน คือ ตึกที่ท าการของ
รัฐบาล 2  ตึก  ตึกที่ พัก
อาศัย 2 ตึก และตึกของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์  
นอกจากนี ้ยังมีแผงลอย
ขายของที่ระลึกในราคา
ถกูตัง้อยู่เป็นจ านวนมาก 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
  Marriot Tverskaya หรือเทยีบเท่า (ทีพ่กัระดบั 5 ดาว *****) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

วันที่สาม สถานีรถไฟใต้ดนิ-ตลาดอิสมายลอฟกี-้จัตุรัสแดง-ZARYADYE PARK    
                   (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน ใครมา
มอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่ง รถไฟใตดิ้นดสูกัครัง้เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตดิ้นที่สวย
ที่สุดในโลกแลว้ยังมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นท าใหผู้ค้นสามารถเดินทางไปไหน
มาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตดิ้นเป็นสิ่งก่อสรา้งที่ชาวรสัเซียสามารถ
อวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตรค์วามเป็นชาตินิยมและ
วฒันธรรรมประเพณีอนัสวยงาม อนัเป็นเสน่หด์ึงดดูใหน้กัท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจาก
การตกแต่งของแต่ละสถานีที่ ต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว 
หินแกรนิต และหินอ่อน น าท่านสู ่ตลาดอิสมายลอฟกี ้ตลาดขายสินคา้พืน้เมืองซึ่งท่าน
จะไดพ้บกับสินคา้ของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินคา้ตามอัธยาศัย อาทิเช่น 
ตุ๊กตามาทรอชกา้(แม่ลกูดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไม้
แกะสลกั และสินคา้ของที่ระลกึอ่ืนๆ อีกมากมาย  



 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ค าว่าสีแดงใน
ความหมายรัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนีเ้ป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์
ส าคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้ง
ทางการเมือง จตัรุสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจบุนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาล  
ส  าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 ภายใน
บริเวณจตัรุสัแดงน าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมยัพระเจา้อี
วานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรสัเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็น
อนุสรณม์ีชยัชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรบัสวดมนต์
ในสมัยคริสตศ์ตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา สูง 67 
เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ท ามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์
น ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า ห้างสรรพสินค้า
กุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ใหญ่โตและสวยงาม จ าหน่าย
สินคา้อปุโภค เสือ้ผา้ ของใชใ้นครวัเรือน แบรนดเ์นม เครื่องส าอาง น า้หอม และสินคา้ที่
ระลกึ มีรา้นคา้มากกว่า 200 รา้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเข้าชม Zaryadye Park แลนด์มารก์แห่งใหม่ของเมืองมอสโคว์ สวน 
Zaryadye เป็นสวนขนาดใหญ่ ดว้ยพืน้ที่ขนาดใหญ่ถึง 10 เฮคเตอร ์หรือประมาณ 60 
กว่าไร่ ท าใหส้วนแห่งนีส้ามารถแบ่งพืน้ที่ใชส้อยไดห้ลายส่วน ไดแ้ก่ คอนเสิรต์ฮอลล์
ขนาด 25,200 ตารางเมตร ในส่วนของสวนสีเขียว ยังแบ่งเป็น 4 โซน ที่อิงจาก 4 ภูมิ
ประเทศหลกัๆ ของรสัเซีย ไดแ้ก่ โซนป่าผสม โซนสเต็ปป์ โซนทุนดรา และ โซนทุ่งหญ้า 
นอกจากนี ้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง รวมทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเรียนรู ้ ไว้จัดการ
ประชมุ การแสดงทางวิทยาศาสตร ์ฯลฯ อีกหน่ึงไฮไลตใ์หม่ล่าสุด คือ สะพานลอยรูป
ตัววี ที่ยื่นไปในแม่น า้มอสควา ที่มองกลบัมาเห็นโบสถเ์ซนตบ์าซิลได ้น่าจะเป็นจุดเซลฟ่ี
และถ่ายรูปวิวแห่งใหม่ของเมืองมอสโคว ์

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
  Marriot Tverskaya หรือเทยีบเท่า (ทีพ่กัระดบั 5 ดาว *****) 



 

 

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

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน จดุ
ก าเนิดแห่งประวัติศาสตรร์ัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี เขา้ชม พิพิธภัณฑ์อาร์

เมอร์ร่ี เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล า้ค่าของกษัตริย์
รสัเซีย ทัง้เครื่องประดับที่ท าดว้ยเพชร ทองค า อปุกรณก์ารสู้รบของกษัตริยส์มัยโบราณ 
ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี น าท่านชม โบสถอ์ัสสัมชัญ เป็นโบสถ์ที่
ส  าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส  าคญั ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์สรา้งในสมยั ค.ศ.1586 เพื่อ

ตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมีลูก
กระสนุ น า้หนกัลกูละประมาณ 1 ตนั นบัว่าเป็นของสะสมในยคุนัน้ ชมหอระฆังพระเจ้า
อีวาน มีความสูง 81 เมตร ถือเป็นสิ่งก่อสรา้งที่สูงที่สุดในยุคนั้น ชมระฆังใหญ่ที่สุด

ของเครมลิน เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร์ สรา้งในสมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะ
สรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน าไปติดตัง้บนหอระฆงัแต่เนื่องจากมีความผิดพลาด
จึงท าใหร้ะฆงัแตกออก 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าคณะ ล่องเรือแม่น ้ามอสโคว ์สมัผสั

บรรยากาศสองขา้งทางสถานที่ส  าคัญอย่างสวยงามของเมืองหลวงมอสโคว์ จากนัน้น า
ท่าน ชมการแสดงละครสัตวท์ีข่ึน้ชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอรค์ัส เป็นการแสดงของ
สตัวแ์สนรูท้ี่ไม่ควรพลาด ผสมผสานกบัการแสดงกายากรรมและมายากลอนัน่าต่ืนตาต่ืน
ใจ 

 
 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
  Marriot Tverskaya หรือเทยีบเท่า (ทีพ่กัระดบั 5 ดาว *****) 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

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

เช้า  บริการอาหารเช้า (SET BOX) และน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเตรียมตัว
เดินทางไปยงั เมืองเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์  

…….…. น. ออกเดินทางสู ่เมืองเซ็นตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดจากเยอรมัน ใช้เวลาเพียง 4 ชั่ วโมงจากกรุงมอสโคว์สู่ไปเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ 
ระยะทางประมาณ 800 กม. 

 
 

 
………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์  
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองเซนตปี์

เตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความเจริญที่เก่าแก่ที่สุด ได้รับการขนานนามว่า
หน้าต่างของยุโรป เนื่องจากเป็นหนึ่งในเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางด้าน
วัฒนธรรม เป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร ์ประดุจเพชรน า้เอกของทวีปยุโรปทางตอน
เหนือ ปัจจุบนัเมืองนีเ้ป็นที่รูจ้กั กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นเมืองที่สวยงามและรุ่ม
รวยดว้ยศิลปวฒันธรรมดจุดงัราชินีแห่งยุโรปเหนือ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ โบสถห์ยด  
เลือด สรา้งขึน้บนบรเิวณที่พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี่ 2 ถกูลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อ  



 

 

เล็กซานเดอรท์ี่ 3 ทรงสรา้งโบสถข์ึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์ด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะ
คลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลที่กรุงมอสโคว ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่านชม ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นสิ่งก่อสรา้งแรกสดุของเมืองเป็นอนุสรณ์
ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศึก
รุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอรแ์อนด์ปอล เป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟทุก
พระองค ์ในอดีตเป็นสิ่งก่อสรา้งที่สงูสดุของเมืองและหา้มสิ่งก่อสรา้งใดสูงกว่า ซึ่งภายใน
มีการประดบัตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกอย่างสวยงาม 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  
 Domina Hotel St.Petersburg หรือเทยีบเท่า (ทีพ่กัระดบั 5 ดาว *****) 

วันที่หก เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-เกาะ Kronstadt-กา
ล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส                 (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังปีเตอร์
ฮอฟ ตัง้อยู่ทางทิศใต ้ของอ่าวฟินแลนด ์ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราชดว้ย



 

 

สถาปัตยกรรมยุคทองต่ืนตากับประติมากรรมที่วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายใน
พระราชวงัส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุแ์ละสวนน า้พอุนัตระการตา
อิสระใหท้่านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นที่ระลกึตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เกาะ Kronstadt ซึ่งห่าง
มาจากเมืองเซนตปี์เตอรเ์บิรก์เพียง 30ก.ม. ซึ่งเกาะนีเ้คยใชเ้ป็นป้อมปราการในการสูร้บ
ทางทะเลกับชาวไวกิ ้งภายในเกาะมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิเช่น โบสถ์ 
สวนสาธารณะเป็นตน้ 

ค ่า   บริการอาหารค ่า กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวังนิโคลัส  เชิญทุกท่านลิม้รสไข่ปลาคาร์
เวียร ์พรอ้มจิบแชมเปญและวอ้ดกา้ จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 
 Domina Hotel St.Petersburg หรือเทยีบเท่า (ทีพ่กัระดบั 5 ดาว *****) 

 

วันที่เจ็ด พระราชวังฤดูหนาว-มหาวิหารเซนต์ไอแซค-ถนนเนฟสกี-้สนามบนิ 

                                 (B/L/D)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดู
หนาว  (Hermitage Museum) ซึ่ง
เ ป็นพระราชวังที่มีชื่อเสียงมาก
สรา้งในสมยัของพระนางอลิซาเบธ 
โดยสถาปนิกที่มีชื่อเสียงชาวอิตา
เลียนก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรม
แบบบารอกและร็อกโคโคที่สร้าง
พระราชวังให้เป็นสัญลักษณ์ของ
ความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ซาร ์และ
ความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิรสัเซีย 



 

 

ปัจจุบนัเปิดเป็นพิพิธภณัฑ ์ซึ่งเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สดุของรสัเซียที่เปิดใหค้นทั่วไปเขา้
ชมไดจ้ดัแสดงสิ่งของต่างๆ ที่ทรงคณุค่าเกือบ 3 ลา้นชิน้ และเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศอีกดว้ย  

เทีย่ง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวิหารเซนต์
ไอแซค ไดช้ื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ตน้แบบของที่ท าการรฐับาลกรุงวอชิงตัน 
ประเทศสหรฐัอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นที่ 3 รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์ที่กรุงโรม และ
มหาวิหารเซนตป์อล ที่กรุงลอนดอน หลงัจากนัน้อิสระใหท้่านเดินทางใน ถนนเนียฟสกี ้
ย่านชอ้ปป้ิงที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อของเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เนื่องจากเป็นถนนที่ยาวมาก 
และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในบริเวณนี ้ ผู ้คนพลุกพล่านเต็มไปหมด ร้านค้า 
รา้นอาหารมากมายในบรเิวณนี ้

 
ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบิน 
23.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK176 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ          (-/-/-)  

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

เที่ยวบินที่ EK 372 ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
19.15 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 



 

 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

เดือน วนัเดินทาง ราคา พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

มิถุนายน 2566 3-10 ม.ิย. 75,900 10,000 

กรกฏาคม 2566 27 ก.ค.-3 ส.ค. 75,900 10,000 

ตุลาคม 2566 7-14 / 13-20 / 21-28 ต.ค. 75,900 10,000 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่า ส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (5 USD x 6 วนั = 30 USD) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 

 



 

 

 
โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

 
เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 

1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 1 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง
ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดตามราคาทัวร์ท่ีตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่วีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเท่ียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 



 

 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด  
2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก

ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน

กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ข้ึนอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

5. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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