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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพฯ สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิสุวรรณภูม-ิดูไบ-มอสโคว-์พระราชวงัเครม

ลนิ-ปืนใหญ่พระเจา้ซาร-์ระฆงัพระเจา้ซาร ์  
× × √ 

3 สถานีรถไฟใตด้นิ-ตลาดอสิมายลอฟสกี้-พพิธิภณัฑ์
อวกาศ-VDNH exhibitions 

√ √ √ 

4 มหาวิหารเซนตซ์าเวียร-์ถนนอารบทั -จตัุรสัแดง-มหา
วหิารเซนต์บาซลิ-หอนาฬกิาซาวเิออรห์า้งสรรพสนิคา้
กุม-Zaryadye Park 

√ √ √ 

5 มอสโคว-์เซนต์ปีเตอรเ์บริก์ (บนิภายใน)- Kronstadt 
island-โบสถ์หยดเลอืด-เรอืรบออโรร่า 

√ √ √ 

6 พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ-ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล 
RT-PCR TEST  

√ √ √ 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.   คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ 
ชัน้ 4 ประต ู9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์(EK) เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก 

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-ดูไบ-มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน  
  ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-ระฆังพระเจ้าซาร์          (-/-/D) 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์
เท่ียวบินท่ี EK 385 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

05.00 น.  เดินทางถึง เมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.15 น.  เดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 133 (บริการอาหาร

และเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินมิคาอิล โลโมโนซอฟ (โดโมเดโดโว) ประเทศสหรฐัพันธรฐั

รสัเซีย ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน 
จุดก าเนิดแห่งประวัติศาสตรร์ัสเซียท่ีมีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตัง้อยู่บนเนินสูงถึง 40 
เมตร ริมแม่น า้มอสโก ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สรา้งในสมัย ค.ศ.1586 เพื่อตอ้งการ
สรา้งปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกและยังไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน 
น า้หนกัลกูละประมาณ 1 ตนั นบัว่าเป็นของสะสมในยคุนัน้ ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มี
ความสงู 81 เมตร ถือเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีสงูท่ีสดุในยคุนัน้ และไดอ้อกกฎหมายหา้มก่อสรา้ง
ส่ิงใดๆ สูงเกินหอระฆังนี ้ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ ชมระฆังใหญ่ท่ีสุดของเครมลิน 
เรียกว่า ระฆังพระเจ้าซาร ์สรา้งในสมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบ
ใหญ่ท่ีสุดในโลกเพื่อน าไปติดตัง้บนหอระฆังแต่เน่ืองจากมีความผิดพลาดจึงท าใหร้ะฆงั
แตกออก  

7 พระราชวงัฤดูหนาว-ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล-มหาวหิาร
เซนต์ไอแซค-สนามบนิ     

√ √ × 

8 สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ × × × 
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ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม สถานีรถไฟใต้ดิน-ตลาดอิสมายลอฟสกี้-พิพิธภัณฑ์อวกาศ  
  VDNH exhibitions          (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านชม สถานีรถไฟใต้ดิน 
ใครมามอสโควจ์ะตอ้งไดล้องนั่ง รถไฟใตดิ้นดูสักครัง้เพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้
ดินท่ีสวยท่ีสดุในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตดิ้นท าใหผู้ค้นสามารถเดินทาง
ไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใตดิ้นเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีชาวรสัเซีย
สามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็น
ชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวมา
เยี่ยมชม น าท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี ้ตลาดขายสินคา้พืน้เมืองซึ่งท่านจะได้พบกับ
สินค้าของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามา
ทรอชกา้(แม่ลกูดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลัก 
และสินคา้ของท่ีระลึกอื่นๆ อีกมากมาย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านสู่พิพิธภัณฑ์อวกาศ ซึ่งเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมีความยิ่งใหญ่ของรสัเซียในช่วงปี ค.ศ.
1960 ท่ีเป็นยุคท่ีมนุษยชาติก าลังสนใจในเรื่องของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเย็นท่ีท าให้



 
 
 
 
 
 

ARS240-01 EK 

พวกรสัเซียเเละอเมริกันตอ้งขบัเค่ียวกันอย่างหนกัเพื่อพิชิตอวกาศใหไ้ด้ จากนัน้อิสระให้
ท่านเดินชม VDNH exhibition ซึ่งเป็นพื ้นท่ีจัดงานในวันส าคัญต่างๆ เช่นเทศกาล
คริสตม์าส ปีใหม่ และอื่นๆ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั  
 ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันที่ส่ี มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ -ถนนอารบัท -จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บา
ซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์ห้างสรรพสินค้ากุม -Zaryadye Park    

           (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านถ่ายรูป มหาวิหารเซนต์
ซาเวียร ์ซึ่งเป็นวิหารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสุดในรสัเซีย ตัง้อยู่ใจกลางเมืองติดกบัแม่น า้มอส
โคว ์รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนกัรบโบราณกบักษัตริยท่ี์สวยงามและเหมือน
จริง น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและ
แหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น รา้นค้าจ าหน่าย
สินคา้อุปโภคบริโภค ของท่ีระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทัง้รูปเหมือน ภาพขาว-ด า 
ภาพสีต่างๆ และรูปลอ้เลียน 

 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง ค าว่าสีแดงใน

ความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม จัตุรัสแดงนีเ้ป็นลานกว้าง เป็นเวทีของเหตุการณ์
ส าคัญในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้ง
ทางการเมือง จัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วง
เทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ภายในบริเวณจัตุรสัแดงน าท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสมัย
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พระเจา้อีวานท่ี 4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรสัเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด 
เพื่อเป็นอนุสรณม์ีชัยชนะเหนือพวกตาตาร ์(มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรบั
สวดมนตใ์นสมัยคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา 
สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ท่ีท ามาจากทับทิมหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสต์น ามาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนท่ีลอนดอนแต่มีอายุมากกว่า 
ห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่โตและ
สวยงาม จ าหน่ายสินค้าอุปโภค เสือ้ผ้า ของใช้ในครัวเรือน แบรนด์เนม เครื่องส าอาง 
น า้หอม และสินค้าท่ีระลึก มีรา้นค้ามากกว่า 200 รา้น น าท่านเข้าชม Zaryadye Park 
เป็นสวนสาธารณะในเมืองภูมิทัศนท่ี์ตัง้อยู่ติดกับจัตุรัสแดงในมอสโกประเทศรสัเซียใน
อดีต เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกท่ีสรา้งขึน้ในมอสโกมานานกว่า 50 ปี 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสู่ท่ีพกัณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันที่ห้า มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (บินภายใน)- Kronstadt island  
  โบสถ์หยดเลือด-เรือรบออโรร่า      (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ (SET BOX) สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยเท่ียวบิน.......  
 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมือง ซึ่งเป็นจดุ

ศูนยก์ลางความเจริญท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ไดร้บัการขนานนามว่าหนา้ต่างของยุโรป เน่ืองจาก
เป็นหน่ึงในเมืองท่ีแสนสวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางทาง
ตรรกศาสตร ์ประดุจเพชรน า้เอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบันเมืองนีเ้ป็นท่ีรูจ้กั                    
กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกว่าเป็นเมืองท่ีสวยงามและรุ่มรวยด้วยศิลปวัฒนธรรมดุจดัง
ราชินีแห่งยโุรปเหนือ น าท่านเดินทางสู่ เกาะ Kronstadt ซึ่งห่างมาจากเมืองเซนตปี์เตอร์
เบิรก์เพียง 30ก.ม. ซึ่งเกาะนีเ้คยใช้เป็นป้อมปราการในการสูร้บทางทะเลกับชาวไวกิง้
ภายในเกาะมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย อาทิเช่น โบสถ ์สวนสาธารณะเป็นตน้ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านถ่ายรูปด้านหน้า โบสถ์หยดเลือด 
สรา้งขึน้บนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ 2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็ก
ซานเดอรท่ี์ 3 ทรงสรา้งโบสถข์ึน้เพื่อเป็นอนุสรณแ์ด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมีลักษณะ
คลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว ์น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ เรือรบหลวงออโรรา่ เรือรบ
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ท่ีมีความส าคัญดา้นประวัติศาสตรข์องรสัเซียโดยเฉพาะเป็นสัญลักษณข์องการปฏิวัติ
รสัเซีย 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 
 ณ PARK INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วันที่หก พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-RT-PCR Test    (B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังปี
เตอรฮ์อฟ ตัง้อยู่ทางทิศใต ้ของอ่าวฟินแลนด ์ซึ่งสรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช
ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทองต่ืนตากับประติมากรรมท่ีวิจิตรพิสดารและอลังการยิ่งภายใน
พระราชวงัส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพันธุแ์ละสวนน า้พอุันตระการตา
อิสระใหท่้านเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นท่ีระลึกตามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านตรวจ RT-PCR Test ตามเงื่อนไข

ของสายการบินก่อนจะท าการเดินทางภายใน 72 ชม.(รวมในค่าทวัรแ์ลว้) 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

น าท่านสู่ท่ีพกั ณ PARK INN HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วันที่เจ็ด พระราชวังฤดูหนาว-ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล-มหาวิหารเซนต์ไอแซค    

             (B/L/-) 
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เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเขา้ชม พระราชวังฤดู
หนาว (Hermitage Museum) ซึ่งเป็นพระราชวังท่ีมีชื่อเสียงมากสรา้งในสมัยของพระ
นางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกท่ีมีชื่อเสียงชาวอิตาเลียนก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบา
รอกและร็อกโคโคท่ีสรา้งพระราชวงัใหเ้ป็นสัญลักษณข์องความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ซาร ์
และความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ ์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี
ใหญ่ท่ีสดุของรสัเซียท่ีเปิดใหค้นทั่วไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงส่ิงของต่างๆ ท่ีทรงคณุค่าเกือบ 3 
ลา้นชิน้ และเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ใหญ่ท่ีสดุของประเทศอีกดว้ย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล เป็น
ส่ิงก่อสรา้งแรกสุดของเมืองเป็นอนุสรณช์ัยชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก 
เพื่อใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกันขา้ศึกรุกราน ส่วนตัววิหารปีเตอรแ์อนดป์อล เป็นท่ีเก็บ
พระศพของราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ ในอดีตเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีสูงสุดของเมืองและ
หา้มส่ิงก่อสรา้งใดสูงกว่า ซึ่งภายในมีการประดบัตกแต่งดว้ยศิลปะบารอกอย่างสวยงาม
จากนัน้น าสู่ มหาวิหารเซนตไ์อแซค ไดช้ื่อว่าเป็นมหาวิหารท่ีสวยงามท่ีสดุ ตน้แบบของ
ท่ีท าการรฐับาลกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรฐัอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นท่ี 3 รองจากมหา
วิหารเซนตปี์เตอร ์ท่ีกรุงโรม และมหาวิหารเซนตป์อล ท่ีกรุงลอนดอน 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

17.15 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์
เท่ียวบินท่ี EK 174 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

วันที่แปด กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ              (-/-/-)  

 00.25 น.  เดินทางถึง สนามบินดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
03.05 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเท่ียวบินท่ี EK 384 

 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
12.05 น.    เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของงลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 
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วันเดินทาง ตารางการบิน ราคา พักเด่ียว 

11 - 18 มี.ค. 65 
23 - 30 มี.ค. 65 

BKK-DXB EK385 01.05-05.00 
DXB-DME EK133 09.15-13.45 
LED-DXB EK174 17.15-00.25 
DXB-BKK EK384 03.05-12.05 

59,900 12,000 

8 – 15 เม.ษ. 65 
(สงกรานต์) 

BKK-DXB EK385 01.05-05.00 
DXB-DME EK133 09.15-13.45 
LED-DXB EK174 17.15-00.25 
DXB-BKK EK384 03.05-12.05 

69,900 12,000 

30 เม.ษ.-07 พ.ค. 65 

BKK-DXB EK385 01.05-05.00 
DXB-DME EK133 09.15-13.45 
LED-DXB EK174 17.15-00.25 
DXB-BKK EK384 03.05-12.05 

59,900 12,000 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อัตราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ)  

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั (ECONOMY CLASS) Domestic Flight 

• โรงแรมที่พกักระดบั 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเที่ยวตามรายการการท่องเที่ยว 

• หัวหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 

• ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ 

• ค่าประกนัสุขภาพ(covid-19)เงื่อนไขตามกรมธรรม ์
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เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 

6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทาง และไม่สามารถขอ

เงินคืนได ้(ในกรณีที่ตอ้ยื่นวีซ่า และยงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือตามที่ก าหนด) 
3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่มีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาท าการย่ืนวีซ่า 

หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนทุกครั้ งก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตัว๋โดยสารอื่นๆ มิฉะนั้น
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามที่เกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนัก่อนการเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามที่ระบุในโปรแกรม 
5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ที่ตามระบุในโปรแกรม 
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกิดข้ึนจริง เช่น  

ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

อัตราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 

• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการ
ทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น 

• ค่าส่วนเกินของน ้าหนักกระเป๋า สายการบินเอมิเรตส์ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

• ค่าส่วนเกินของน ้าหนักกระเป๋า เที่ยวบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 20 กก./ท่าน 

• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท 

• ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (30 ยูเอสดอลล่าร์ ตลอดทริป) 

• ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย 

• ค่าใช้จ่ายในการกกัตัวในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เม่ือถึงไทย(เง่ือนไขตามที่ทางรัฐบาลก าหนด) 
โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 

เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 
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หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้ 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผูเ้ดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และ
ยินดีคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด (ในรณีที่มีการย่ืนวีซ่า และท่านไดร้ับการอนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการที่เกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่าน้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใชบ้ริการใดๆ ที่ระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินที่จดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ในกรณีที่ท่านตอ้งการแยกวนั
เดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หนา้ที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ ง และการจดัที่นั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายใน
ของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อแทรกแซงได้ 
ส าหรับที่นัง่ LONG LEG หรือที่นัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารที่มีคุณสมบติัตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้ง
สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจ
ในการให้ที่นัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทตูเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและอ านวยความสะดวกในย่ืนวี
ซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิที่จะไม่แจง้เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พกัส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพกั เน่ืองจากสภาพ
ภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ 
SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทาง
บริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 


