
  

 

 

Discovery Russia 8 วนั 
มอสโก – เซนตปเตอรสเบิรก 8 วนั 

จตัรุัสแดง – พระราชวงัเครมลนิ– สแปรโรวฮลิล - รสัเซยีนเซอร

คัส 

 พระราชวงัฤดหูนาว – พระราชวังฤดรูอน – กาลาดนิเนอร 

พเิศษ! นอนรถไฟชัน้ First Class ทานกาลาดนิเนอร ณ 

พระราชวงันโิคลัส 



  

 

 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ 

22.00 น.    คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่

ใหการตอนรับพรอมบริการติดปายชื่อพรอมริบบิ้นใหกับกระเปาทุกทาน 

 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ - ดูไบ – มอสโคว – มหาวิหารเซนตซาเวียร – ถนนอารบัท 

02.00 น.      ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการ

บินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK371 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

06.00 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

10.00 น. เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

14.20 น.    เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซีย ผานพิธีการ

ตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว ออก

เดินทางสู  มหาวิหารเซนตซาเวียร  

( Cathedral of Christ the Saviour) ที่

สรางขึ้นโดย “พระเจาซารอเล็กซาน

เดอรที่ 1” ในป 1839 และก็ดําเนินการ

สรางกันนานถึง 45 ปสวยงามอลังการ

ตั้งแตแรกเห็น ตัวอาคารสีขาวสะอาด ตัดกันดวยยอดโดมสีทอง เปน

อนุสรณแหงชัยชนะและถวายแดพระผูเปนเจาหลังจากที่รัสเซียรอดพน

จากสงครามนโปเลียนแหงฝรั่งเศสมาได อิสระใหทานถายภาพดานนอก 

จากนั้นเดินเที่ยวชม ถนนอารบัท ยานถนนคนเดินที่จะมากมายไปดวย

รานคารานอาหาร ในยานนี้เราจะไดเห็นศิลปนพรอมงานศิลปะสวยๆ 

มากมายใหชมและเลือกซื้อ และของที่ระลึกหลากหลายแบบก็มีใหเชนกัน  

        เย็น รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

  นําทานเขาสูที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน 



  

 

วันที่สาม พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ – โบสถอัสสัมชัญ – ปนใหญ

พระเจาซาร – หอระฆังพระเจาอีวาน – สแปรโรวฮิลล – รัสเซียนเซอรคัส 

 

เชา        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

เขาชมภายใน พระราชวังเครมลิน (Kremlin Palace) สถานที่ทองเที่ยวที่

ไดชื่อวาเปนสัญลักษณและเปนหนาเปนตาของรัสเซียมายาวนาน ที่สราง

ขึ้นในรัชสมัยของพระเจาอีวานที่  3 ยิ่งใหญและสวยงามอยางที่สุด 

พระราชวังเครมลินเปนแหลงสถาปตยกรรมที่สวยงามและยืนอายุมา

ยาวนานกวา 850 ป มีบทบาทในหลายยุคของรัสเซีย ภายในพระราชวัง

นอกเหนือจากจํานวนหองใชสอยถึง 700 หอง หอคอย 18 จุดและปอม

ปราการที่มีความยาวประมาณ 2,235 เมตรสําหรับสังเกตการณ ภายหลัง

ปรับเปลี่ยนใหเปนที่ทําการของรัฐบาล และสวนหนึ่งเปดเปนสถานที่

ทองเที่ยวใหคนทั่วไปเขาชมได ที่บริเวณดานนอกจะมี ปนใหญพระเจา

ซาร ปนใหญที่ไดรับการบันทึกลงกินเนสบุความีปากกระบอกใหญที่สุดใน

โลก ซึ่งสรางขึ้นในป 1586 เพื่อขมขวัญศัตรูและเพ่ือใหเปนปนใหญที่ใหญ

ที่สุดในโลกสมชื่อ ดานนอกมีเสนผานศูนยกลาง 120 เซนติเมตร ตัวปน

ยาว 5.34 เมตร มีน้ําหนักรวมถึง 40 ตัน และยังมีระฆังที่ใหญที่สุดในโลก

ชื่อวา ระฆังพระเจาซาร อยูบนหอคอยพระเจาอีวานที่สูง 81 เมตร ระฆังใบ

นี้จึงถูกสรางใหมีขนาดใหญมาก น้ําหนักรวมมากถึง 200 ตัน แตที่เห็นมุม

หนึ่งมีชิ้นสวนของระฆังแตกออกมา ซึ่งก็มีน้ําหนักมากถึง 11.5 ตัน ภายใน

บริเวณพระราชวังเครมลินเราจะไดเห็น โบสถอัสสัมชัญ (Assumption 

Cathedral) โบสถ เกาแกและศักดิ์ สิทธิ์  ด วยการเปนสถานที่ จัดพิธี

ราชาภิเษกของกษัตริยของรัสเซียทุกพระองค ตัวอาคารโบสถมี 5 ชั้น 

ตกแตงสวยงามทั้งดานนอกและดานใน ยิ่งดานในนั้นมีภาพเฟรสโกและ

ภาพไอคอนอยูดวย สวยงามมากจริงๆ แนนอนวาคณะเราก็ไมพลาดที่จะ

เขาชม พิพิธภัณฑอารเมอรรี่ หนึ่งในพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของมอสโคว 

ที่เก็บรวบรวมสมบัติล้ําคาตางๆ ไมวาจะเปนอัญมณี เครื่องประดับ อาวุธ 

และงานศิลปะชั้นนํามากมาย 

 



  

 

   
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เดินทางตอสูจุดชมวิวเมืองที่สวยงามที่สุดในมอสโก สแปรโรว ฮิลล 

(Sparrow Hills) หรืออีกชื่อคือ เลนินฮิลส เนื่องจากเปนทําเลที่มองเห็น

ทัศนียภาพของเมืองไดชัดเจนและเปนมุมที่เลนินชื่นชอบมาก จึงเลือกจุดนี้

เปนที่ตั้งของบานพักสวนตัว ปจจุบันนอกจากจะเปดรับนักทองเที่ยวขึ้นมา

ชมวิวจุดเดียวกับเลนินในอดีตแลว ยังเปนที่นิยมในการใชเปนมุมถายภาพ

แตงงานยอดนิยมของชาวรัสเซียอีกดวย 

เย็น  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 

 ชมการแสดง รัสเซียนเซอรคัส ละครสัตวขึ้นชื่อของรัสเซียที่ผสมผสาน

ระหวางการแสดงของสัตวตางๆ กายกรรมและมายากล ที่ท้ังสนุกและตื่นตา

เปนโชวท่ีพลาดไมได 

  นําทานเขาสูที่พัก Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน  

วันที่สี่  สถานีรถไฟใตดิน – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนตบาซิล – หอนาฬิหาซาวิ

เออร – หางกุม – ลองเรือ 

เชา         รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 จุดหมายแรกของวันนี้คือ สถานีรถไฟใตดินแหงมอสโก (Moscow Metro) 

แมจะเหมือนไมใชสถานที่ทองเที่ยว แตเมื่อมาก็ตองมาชมความงามของ

สถานีรถไฟสวยๆ และลองนั่งดูซักครั้ง แตกอนเคยเปนสถานที่หลบภัยจาก

กองกําลังทหารนาซีในชวงสงครามครั้งที่ 2 หากนับรวมความยาวของ

เสนทางเดินรถไฟใตดินทั่วมอสโกจะมีความยาวถึง 260 กิโลเมตร และที่ 

สถานีคอมโซโมลสกายา (Komsomolskaya) ก็โดดเดนดวยการตกแตงใน

สไตลบารอก และก็มีภาพโมเสกสวยๆ ประดับประดาไวทั่วทั้งสถานี พรอม

ขอบเพดานอาคารโคงสวยงามที่อลังการยิ่งใหญดวยชานเดอเลียรเรียง



  

 

ตลอดความยาวของทางเดินภายในสถานี มีเสาหินออน งานจิตรกรรมเลอ

คาแฝงไวในทุกซอกทุกมุม 

 

 
  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แลว

มุงหนาสู  จัตุรัสแดง (Red Square) จัตุรัสที่

สวยงามที่สุดในโลกเพราะสรางดวยการนํา

หินแกรนิตและหินออนจํานวนนับลานชิ้นตอก

ฝงลงบนพื้นทั่วจัตุรัสที่มีความกวาง 695 เมตร

และยาว 130 เมตร ทําใหกลายเปนจัตุรัสโมเสก

ที่ยิ่งใหญอลังการมาก เปนที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนยของรัสเซีย โดยรอบ

จัตุรัสแดงจะลอมรอบไปดวยสถานที่สําคัญหลายแหง มี หอนาฬิกาซาวิ

เออร (Savior Tower) ที่ต้ังอยูบนปอมสปาสสกายา ถาแหงนหนาขึ้นไปชม

บนยอดหอเราจะเห็นไดวาออกแบบดวยศิลปะแบบโกธิก ประดับดวยดาว

แดง 5 แฉกซึ่งเปนทับทิมน้ําหนักถึง 20 ตัน มี วิหารเซนตบาซิล (St. 

Basil's Cathedral) ก็ถือวายังไปไมถึง นี่คือสิ่งกอสรางที่ไดรับการยอมรับ

วายิ่งใหญที่สุดของรัสเซียในยุคศตวรรษที่ 16 วิหารเซนตบาซิลสรางขึ้น

อยางสวยงามและมีสีสันแปลกตาแหวกแนวเมื่อป 1555 มีโดมถึง 9 ยอดที่

สูงลดหลั่นกันไป หางสรรพสินคากุม (Gum) อยูไมใกลจากจัตุรัสแดง เปน

หางสรรพสินคาที่เกาแกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของรัสเซียซึ่งเปดใหบริการ

เมื่อป 1895 ตัวอาคารนั้นสูง 3 ชั้น ภายในสวยงามโออาอลังการ และ

รานคาจํานวนกวา 200 ราน อัดแนนไปดวยสินคามากมาย โดยเฉพาะแบ

รนดเนมช่ือดังระดับโลก  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  



  

 

**ลองเรือชมความงามยามค่ําคืนของแมน้ํามอสโคว วิวสวยๆ ของตัวเมือ

พรอมดวยแสงสีจากสะพานและอาคารตางๆ นั้นก็ไดเปนบรรยากาศและได

ภาพเมืองมอสโควในอีกมุมมองที่ก็สวยไมแพกันเลย 

นําทานเดินทางสูเมือง เซนตปเตอรสเบิรก โดย รถไฟตูนอนชั้น First 

Class  

วันที่หา  เซนตปเตอรสเบิรก – โบสถหยดเลือด – พระราชวังฤดูหนาว 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร เดินทางถึง เซนตปเตอรสเบิรก มุง

หนาเขาสูตัวเมืองของเมืองหลวงเกาและเมืองแหงประวัติศาสตรของ

ประเทศรัสเซียที่งดงามเปนที่กลาวขานจนไดชื่อวา ราชินีแหงยุโรปเหนือ 

เมืองใหญเมืองนี้กอตั้งขึ้นโดยพระเจาปเตอรมหาราชในป 1703 และก็ทรง

ยายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่นี่จนครองความเปนเมืองหลวงอยูนานกวา 

200 ป นําทานถายภาพโบสถหยดเลือด 

(Church of the Saviour on the Blood) 

โบสถเกาที่สรางตั้งแตป 1883 ซึ่งจริงๆ 

แลวก็ เปนโบสถปกติทั่ วไปที่ มีไว เพื่ อ

ประกอบพิธีทางศาสนา ตัวอาคารโบสถ

ออกแบบสรางดวยสถาปตยกรรมแบบไบ

เซนตไทนเชนเดียวกับวิหารเซนตบาซิลในมอสโกที่เปนอาคารตนแบบ 

ผูสรางโบสถแหงนี้ก็คือ “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3” ซึ่งสรางใหเปน

อนุสรณถวายพระเกียรติแก “พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2” พระบิดาที่ถูกลอบ

ปลงพระชนมในบริเวณนี้เมื่อป 1881 ภายในโบสถนั้นก็สวยงดงามดวย

โมเสกสีสันตางๆ ที่ปะติดปะตอเปนเรื่องราวในศาสนาคริสตเปนจุดรวม

สายตาของนักทองเที่ยวจากทั่วโลกที่เขามาชมโบสถหยดเลือดแหงนี้  

เพราะทันทีท่ีมีแสงอาทิตยสาดสองเขามากระทบ ความสวยงามอลังการก็จะ

ยิ่งเจิดจาจนพาใหเคลิ้มกันจนลืมเวลานาทีไปเลย  



  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เขาชม พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังที่

สรางตั้งแตป1732 และเพื่อแสดงถึงอํานาจ

และความยิ่งใหญของรัสเซียจึงไดสรางให

มีขนาดที่ใหญและตกแตงอยางงดงามใน

สไตล บารอก เปนพระราชวังที่มีเอกลักษณ

ดวยสีเขียวขาว ดานหนาอาคารมีความยาวถึง 250 เมตร มีหองรวมแลว 

กวา 1,500 หอง ปจจุบันพระราชวังฤดูหนาวแหงนี้ไดเปดใหเขาชมภายใน

ไดเปน พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ ภายในมีการจักแสดงสมบัติล้ําคาของราชวงศ

แหงรัสเซีย เก็บงานศิลปะระดับบันลือโลกซึ่งมีมากถึงกวา 3,000,000 ชิ้น 

ทั้งงานเขียน งานปน งานแกะสลัก หลายชิ้นเปนของเกาตั้งแตยุคอียิปต

โบราณไลมาจนถึงชวงตนศตวรรษที่ 20 และยังมีหนังสือเกาอีกหลายหมื่น

เลมซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตรอยางที่สุด ผลงานจากศิลปนชื่อดังระดับ

โลกไมวาจะเปน ไมเคิล แองเจโล, ลีโอนารโด ดา วินช,ี แวนโกะ ก็สามารถ

หาชมไดที่พิพิธภัณฑแหงนี ้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน 

วันที่หก พระราชวังฤดูรอน เปโตรคาวาเรสต – ปอมปเตอรแอนดปอล – กาลาดิน

เนอร พระราชวังนิโคลัส 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู พระราชวังฤดูรอน หรือ พระราชวังป

เตอรฮอฟ (Peterhof Palace) เพื่อเขาชมภายใน

พระราชวังที่พระเจาปเตอรมหาราชทรงสราขึ้นริม

ทะเลบอลติกในป 1705 เพื่อใหเปนที่ประทับ

พักผอนในชวงฤดูรอน และก็ทรงมีความตองการ

ใหพระราชวังแหงนี้สวยงามยิ่ งใหญยิ่ งกวา

พระราชวังแวรซายสแหงฝรั่งเศส ดวยจุดประสงค

เดียวก็คือเพื่อแสดงออกถึงความรุงเรืองร่ํารวยของรัสเซียในยุคนั้น เพราะ

ตองการใหยิ่งใหญเหนือใคร บรรดาวิศวกรสถาปนิกฝมือดีจึงถูกเกณฑมา



  

 

รับงานออกแบบพระราชวังแหงนี้มากมาย เพื่อเนรมิตความสวยงามของ

สถาปตยกรรมแบบบารอกและนีโอคลาสสิกใหกับตัวอาคารและหองตางๆ 

ทั้งหมด ที่ยิ่งใหญกวาหองไหนๆ ก็ตองทองพระโรงและหองจัดเลี้ยงซึ่งจะวิ

ลิศมาหรามาก และใชจะอลังการกันแคภายใน เพราะภายนอกเราก็จะได

ตื่นตากับอุทยานพรรณไมที่มีประติมากรรมน้ําพุทองเหลือง สูงถึง 27 ขั้น

พรอมรูปปนอีก 255 ชิ้นตกแตงรายรอบ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเที่ยวชม ปอมปเตอร

แ อ น ด ป อ ล  (Peter and Paul Fortress) 

สิ่งกอสรางชิ้นแรกของเซนสปเตอรสเบิรก สราง

โดยพระเจาปเตอรมหาราช และก็ทรงตั้งชื่อให

ปอมแหงนี้ตามชื่อของนักบุญปเตอรและนักบุญ

ปอลผูเปนสาวกแหงพระผูเปนเจา ปอมแหงนี้

สรางขึ้นในป  1703 เพื่อประโยชนในการ

ปองกันศัตรู โดยมีความสูงประมาณ 122.5 เมตร ตอมาในราวป 1706 ก็

ขยับขยายใหมีพื้นที่ของคุกสําหรับคุมขังนักโทษการเมือง และก็ไดตอนรับ

นักโทษการเมืองชื่อดังของเมืองอยูหลายคน แตก็ไมมีนักโทษคนใด

นาสนใจเทากับการถูกคุมขังของ “ซารเรวิช อเล็กซิส” (Tsarevich Alexis) 

พระโอรสองคโตของพระเจาปเตอรมหาราช ที่ถูกจับไดวาจะกอการกบฏ

และลอบปลงพระชนมพระบิดา สวนพระเจาปเตอรมหาราชภายหลังเมื่อ

เสด็จสวรรคตก็ถูกนําพระศพบรรจุไวในสุสานกษัตริยภายในปอมแหงนี้ 

ปอมปเตอรแอนดปอลก็ยังทําหนาที่เสมือนสุสานหลวงเก็บพระศพกษัตริย

และราชินีแหงโรมานรอฟไวอีกมากมาย เชน พระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 

2 และ พระนางมารี อเล็กซาดรอฟนา ซึ่งเปนเจาหญิงจากเยอรมนี รวมถึง

พระเจาซารนิโคลัสที่ 2 และพระบรมวงศานุวงศองคอื่นๆ ดวย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น กาลาดินเนอร ภายใน พระวังนิโคลัส ลิ้มรสไขปลา

คาเวียรและจิบแชมเปญ พรอมชมการแสดงพื้นเมืองของรัสเซียที่ขึ้นชื่อ 

ดวยดนตรีและการรองเพลงที่มีเอกลักษณ 

 นําทานเขาสูที่พัก ณ Park Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน 

 

วันที่เจ็ด มหาวิหารไอแซค – Outlet Village Pulkovo 



  

 

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 เขาชมมหาวิหารสุดอลังการ มหาวิหารเซนตไอแซค (Saint Isaac’s 

Cathedral) มหาวิหารโดมที่มีขนาดใหญเปน

อันดับ 4 ของโลก สวยงามนาชมไปทั้งหลัง แต

กอนเคยเปนโบสถไมเกาหลังเล็ก พอเปลี่ยนเปน

มหาวิหารหลังใหญความอลังการก็ปรากฏขึ้น

ดวยอาคารหลังใหญที่มีเสาหินแกรนิตชิ้นใหญ

จํานวน 48 ตน แถมแตละตนหนึ่งก็สูงเกิน 20 เมตร น้ําหนัก 114 ตัน สวน

ของยอดโดมที่เห็นเปนสีทองนั่นก็ทําดวยทองคําแผนหนักประมาณ 100 

กิโลกรัม สวยงามยิ่งใหญที่สุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู 

Outlet Village Pulkovo อิสระใหทานเลือกซื้อของที่ เอาทเล็ตซึ่งรวม

รานคาแบรนดดังมากมายกวา 40 รานคาชั้นนํามากมาย อาทิ เชน 

ADIDAS BOSS FURLA GUESS LACOSTE NIKE PUMA TOMMY 

HILFIGER VASSA&CO SAMSONITE ฯลฯ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู

สนามบิน 

23.45 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 176  

วันที่แปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปลี่ยนเครื่อง  

09.30 น. เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเท่ียวบินที่ EK 372  

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพรอมความประทับใจ 

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

อตัราคาบรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคา 

กนัยายน 5-12  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) ไมมีเตียงลดทานละ 2,000 บาท 

พักเดี่ยว เพ่ิมทานละ 10,000 บาท 

พักเดี่ยวบนรถไฟ เพิ่มทานละ 3,000 บาท 

 

อัตรานีร้วม 

✓ คาตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

✓ คาที่พักระดับมาตรฐาน (หองละ 2-3 ทาน) ตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามท่ีระบุในรายการ 

✓ คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

✓ คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

 

25 ก.ย.-2 ต.ค. 

49,900 
ตุลาคม 3-10 / 9-16 / 16-23  

พฤศจิกายน 
7-14 / 13-20 พ.ย. 

29 พ.ย. – 6 ธ.ค.  

ตุลาคม 

8-15 / 15-22/18-25 ต.ค. 

19-26 /21-28 / 22-29 ต.ค. 

25 ต.ค. – 1 พ.ย. 

 

50,900 

 ธนัวาคม 4-11 ธ.ค. 

New Year 

Festival 2019 

25 ธ.ค.-1 ม.ค. / 26 ธ.ค.-2 ม.ค. / 

28 ธ.ค.-4 ม.ค. 

29 ธ.ค.-5 ม.ค. / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 

59,900 



  

 

อัตรานีไ้มรวม 

✗ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ (เฉพาะใน

กรณีกรุปเหมาหรือตัดกรุปเทานั้น) 

✗ คาน้ําหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ

หนึ่งคน 

✗ คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคา

เครื่องดื่มในหองพัก 

✗ คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 5 ยูเอสดอลลาร / คน / วัน (30 

ยูเอสดอลลาร ตลอดทริป) 

✗ คาทิปหัวหนาทัวรไทย ขั้นต่ํา 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน) 

  

เงื่อนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 

วัน) พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง 

2. ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน 

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการ

เดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

การยกเลกิและคนืคาทวัร 

1.ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด 

2.ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บคาใชจายเบื้องตน 5,000 บาท 

3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4.ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5.ยกเลิกกอนการเดินทางนอยกวา 15 วัน ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคา

ทัวรท้ังหมด 

 

หมายเหต ุ



  

 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 

ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปน

ตน 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใช

บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของ

บริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือวาทานรับทราบและยอบรับเงื่อนไข

ตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยท้ังหมด 

 

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


