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วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูม ิ 

22.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่างประเทศ ช ั้น 4 ประตู 9 แถว T 

สายการบินเอมเิรตส ์(EK) เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 

 

วนัท่ีสอง      สนามบินสุวรรณภูม ิ– ดูไบ – มอสโคว ์– มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ – อารบทั 

01.35 น.  ออกเดินทางสู่ เมอืงดูไบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 385  (บริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 

 

 

 

 

 

04.45 น.  เดินทางถึง เมอืงดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

09.35 น.  เดินทางสู่ มอสโคว ์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 133 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

13.45 น.  เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศสหรัฐพนัธรัฐรัสเซีย ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้ เมืองเรียบรอ้ยแลว้ น าทา่น

ชม มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์ซึ่ งเป็นวิหารโดมทองที่ ใหญท่ี่ สุดในรัสเซีย ตั้งอยู ่ใจกลางเมืองติดกับแม่น ้ามอสโคว ์รอบๆ 

วิหารจะมีภาพหลอ่โลหะเป็นรูปนักรบโบราณกบักษัตริยท์ี่ สวยงามและเหมือนจริง จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ถนนอารบัท 

เป็นถนนคนเดินหา้มรถผา่น เป็นถนนศิลปินและแหลง่พบปะของผูค้นในเมือง เป็นท ัง้ยา่นการคา้และแหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้

จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค ของที่ ระลึกตา่งๆ มีศิลปินมานั่ งวาดรูป ท ั้งรูปเหมือน ภาพขาว -ด  า ภาพสีต่างๆ และ            

รูปลอ้เลียน 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สู่ที่ พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีสาม พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรร์ี่ -  โบสถอ์สัสมัชญั - ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- หอระฆงัพระเจา้อีวาน  

สแปรโ์ร่ฮิลล ์- รสัเซ่ียนเซอรค์สั                     
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทา่นเขา้ชม พระราชวังเครมลิน จุดก าเนิดแห่งประวติัศาสตร์

รัสเซียที่ มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ตั้งอยู ่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแมน่ ้ามอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร ์เมอร์รี่             

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ เก ่าแก่ที่ สุดของรัสเซีย ซึ่ งเป็นที่ เก็บสมบัติล า้ค ่าของ

กษัตริยร์ัสเซีย ท ัง้เคร่ืองประดบัที่ ท  าดว้ยเพชร ทองค  า อุปกรณ์การสูร้บ

ของกษัตริยส์มัยโบราณ ชุดฉลองพระองคข์องกษัตริยแ์ละพระราชินี ชม 

โบสถอ์ ัสสมัช ัญ เป็นโบสถ ์      ที่ ส าคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่ ส าค ัญ 

สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในสมัย 

ค.ศ.1586 เพ่ือตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ี่ สุดในโลกและยงัไมเ่คยมีการใชย้ิง

เลย ท  าดว้ยบรอนซ ์และมีลูกกระสุน น ้าหนักลูกละประมาณ 1 ตนั นับวา่

เป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆงัพระเจา้อีวาน มีความสูง 81 เมตร 

ถือเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ สูงที่ สุดในยุคนั้น และไดอ้อกกฎหมายหา้มกอ่สรา้งส่ิง

ใดๆ สูงเกินหอระฆงัน้ี ภายในหอระฆงัมีระฆงั 21 ใบ ชมระฆงัใหญท่ี่ สุดของเครมลิน เรียกวา่ ระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งใน

สมยัพระนางแอนนาที่ ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ี่ สุดในโลกเพ่ือน าไปติดตั้งบนหอระฆงัแตเ่น่ืองจากมีความผดิพลาด

จึงท  าใหร้ะฆงัแตกออก  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  น าทา่นเดินทางสู่ สแปรโ์ร่ฮิลล ์หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัย                

มอสโคว ์ซึ่ งเป็นมหาวิทยาลัยที่ เกา่แก่ที่ สุดของรัสเซีย ที่ น่ีจะเป็นจุดชมวิวที่ สามารถมองเห็นท ัศนียภาพของกรุงมอสโก       

เชน่ ตึกสูง 7 ตึกที่ สรา้งในสมยัของสตาลิน คือ ตึกที่ ท  าการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่ พกัอาศยั 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลยั

มอสโคว ์นอกจากน้ียงัมีแผงลอยขายของที่ ระลึกในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมาก 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร ชมการแสดงละครสัตวท์ี่ ข้ึนช่ือของรัสเซีย รสัเซ่ียนเซอร์คสั เป็นการแสดงของสัตว์

แสนรู ้ที่ ไม่ควรพลาด ผสมผสานกับการ แสดงกายากรรมและมาย ากลอันน่า ต่ืนตาต่ืนใจ  น า ท ่านสู่ที่ พัก ณ          

HOLIDAY INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  

วนัท่ีส่ี สถานีรถไฟใตดิ้น – จตุรสัแดง – มหาวิหารเซนตบ์าซิล – หอนาฬิกาซาวิเออร ์– หา้งกุม – ล่องเรือ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ ห ้องอาหารของโรงแรม น าทา่นชม สถานีรถไฟใตดิ้น ใครมามอสโคว์จะตอ้งไดล้องนั่ ง 

รถไฟใตด้ินดูสักครั้งเพราะนอกจากจะมีสถานีรถไฟใตด้ินที่ สวยที่ สุดในโลกแลว้ยงัมีความลึกอีกต่างหาก รถไฟใตด้ินท  าให ้

ผูค้นสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดส้ะดวกกวา่บนถนนท ั่วไปสถานีรถไฟใตด้ินเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ ชาวรัสเซียสามารถอวด

ชาวตา่งชาติใหเ้ห็นถึงความยิ่ งใหญต่ลอดจนประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงาม            

อนัเป็นเสน่ห์ดึงดูดใหน้ักทอ่งเที่ ยวมาเยี่ ยมชมเน่ืองจากการตกแตง่ของแตล่ะสถานีที่ ตา่งกนัดว้ยประติมากรรม โคมไฟระยา้ 

เคร่ืองแกว้ หินแกรนิต และหินออ่น 
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กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นเดินทางสู่ จัตุรสัแดง ค  าว่าสีแดงในความหมายรัสเซีย คือ ส่ิงสวยงาม 

จตุัรัสแดงน้ีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญัในประวติัศาสตร์ของรัสเซีย ไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา 

การประทว้งทางการเมือง จตุัรัสแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่  

17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่        วนัปีใหม่ 

วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครั้งที่  2 ภายใน

บริเวณจตุัรัสแดงทา่นจะได ้ชม มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งใน

สมยัพระเจา้อีวานที่  4 จอมโหด ศิลปะเป็น แบบรัสเซียโบราณ

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพ่ือเป็นอนุสรณ์มีชยัชนะเ หนือ

พวกตาตาร์ (มองโกล) อยา่งเด็ดขาด ใชเ้ป็นหอ้งส าหรับสวดมนต์

ในสมยัคริสต์ศตวรรษที่  15 หอนาฬิกาซาวิเออร ์ตั้งอยู ่บน

ป้อมสปาสสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ที่ ท  า

มาจากท ับทิมหนัก 20 ตนั ซึ่ งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบ๊ิกเบนที่ ลอนดอนแต่มีอายุ มากกว่า 

หา้งสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรมที่ เก ่าแก่ของเมือง เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ ใหญ ่โตและสวยงาม จ าหน่ายสินคา้อุปโภค 

เส้ือผา้                  ของใชใ้นครัวเรือน แบรนดเ์นม เคร่ืองส าอาง น ้าหอม และสินคา้ที่ ระลึก มีรา้นคา้มากกวา่ 200 รา้น 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร **จากนั้นน าคณะ ล่องเรือแมน่ ้ามอสโคว ์สัมผสับรรยากาศยามค  ่าคืนของเมืองหลวง

มอสโคว ์ที่ มีการตกแตง่ไฟ ตามอาคาร สถานที่ ส าคญัอยา่งสวยงาม** น าทา่นสู่ที่ พกั ณ HOLIDAY INN HOTEL 

หรือระดบัเดียวกนั **ตั้งแต่เดือนธันวาคม เขา้สู่ฤดูหนาว หากไมส่ามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

เปล่ียนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชวบ์ลัเล่ต ์ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ** 

วนัท่ีหา้  มอสโคว ์– เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – โบสถห์ยดเลือด - พระราชวงัฤดูหนาว 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ไดเ้วลาพอสมควรน าทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟ 

…….…. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิร ์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ลา่สุดจากเยอรมัน ใชเ้วลาเพียง    

4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโควสู์่ไปเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.  
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 ………. น. เดินทางถึง เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิร ์ก จากนั้นน าท ่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ซึ่ งเป็นจุดศูนยก์ลางความเจริญที่ เกา่แก่

ที่ สุด ไดร้ับการขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เน่ืองจาก

เป็นหน่ึงในเมืองที่ แสนสวยงาม มีค วามเจริญทางดา้ น

วฒันธรรม เป็นศูนยก์ลางทางตรรกศาสตร์ ประดุจเพชรน ้า

เอกของทวีปยุโรปทางตอนเหนือ ปัจจุบนัเมืองน้ีเป็นที่ รูจ้ ัก                    

กนัอยา่งแพร่หลายท ั่วโลกวา่เป็นเมืองที่ สวยงามและรุ่มรวย

ดว้ยศิลปวฒันธรรมดุจดงัราชินีแห่งยุโรปเหนือ น าทา่นชม       

โบสถ์หยดเลือด สร ้างข้ึนบนบริเวณที่ พระเจา้อเล็กซาน

เดอร์ที่  2 ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่  

3 ทรงสรา้งโบสถข้ึ์นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบิดา สถาปัตยกรรมมีลกัษณะคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลที่ กรุงมอสโคว์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร น าทา่นชม พระราชวงัฤดูหนาว ซึ่ งเป็นพระราชวังที่ มีช่ือเสียงมากสร ้างในสมัย

ของพระนางอลิซาเบธ โดยสถาปนิกที่ มีช่ือเสียงชาวอิตาเลียนกอ่สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอกและร็อกโคโคที่ สรา้ง

พระราชวงัใหเ้ป็นสัญลักษณ์ของความยิ่ งใหญ ่ของพระเจา้ซาร์ และความรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิรัสเซีย ปัจจุบนัเปิดเป็น

พิพิธภณัฑ ์ซึ่ งเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ ใหญท่ี่ สุดของรัสเซียที่ เปิดใหค้นท ั่วไปเขา้ชมไดจ้ดัแสดงส่ิ งของตา่งๆ ที่ ทรงคุณคา่เกือบ 3 ลา้น

ช้ิน และเป็นพิพิธภณัฑท์ี่ ใหญท่ี่ สุดของประเทศอีกดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค  ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นสู่ที่ พกั ณ PARK INN HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีหก  พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรควาเรสต ์ – ป้อมปีเตอรแ์อนดป์อล – กาล่าดินเนอร ์พรอ้มการแสดงพื้นเมอืง 

เชา้  รับประทา นอาหาร เชา้ ณ ห ้องอาห ารของโรงแรม  น าท ่านเดิ นทางสู่ เมืองปีเตอร์ฮอฟ  ตั้งอยู ่ท างทิศใต ้                  

ของอา่วฟินแลนด ์ชม พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรควาเรสต ์ซึ่ งสรา้งข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราชดว้ยสถาปัตยกรรม

ยุคทองต่ืนตากับประติมากรรมที่ วิจิตรพิสดารและอลังการยิ่ งภายในพระราชวังส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษา          

นานาพนัธุแ์ละสวนน ้าพุอนัตระการตาอิสระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจไวเ้ป็นที่ ระลึกตามอธัยาศยั  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  น าทา่นชม ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล  เป็นส่ิงก่อสร ้างแรกสุดของเมือง              

เป็นอนุสรณ์ชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน ดว้ยศิลปะบารอก เพ่ือใชเ้ป็นป้อม

ปราการป้องกนัขา้ศึกรุกราน ส่วนตวัวิหาร       ปีเตอร์แอนดป์อล เป็นที่ เก็บ

พระศพของราชวงศ ์โรมานอฟทุกพระองค ์ในอดีตเป็นส่ิงกอ่สรา้งที่ สูงสุดของ

เมืองและหา้มส่ิงกอ่สรา้งใดสูงกวา่ ภายในตกแตง่ดว้ยศิลปะบารอก 

ค า่ บริการอาหารค  ่า กาล่าดินเนอร ์ภายในพระราชวงันิโคลสั เพ่ือชมการ

แสดงพื้นเมืองของชาวรสัเซีย ทา่นจะไดส้ัมผสักบัเสียงดนตรีและการรอ้ง

เพลง พรอ้มการเตน้ระบ าที่ สนุกสนานในแบบชนพ้ืนเมืองของรัสเซีย ชว่งพัก
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คร่ึงการแสดง  เชิญทุกท่านลิ้มรสไข่ปลาคารเ์วียร ์พรอ้มจิบแชมเปญและวอ้ดกา้ น าทา่นสู่ที่ พกั ณ PARK INN 

HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัท่ีเจ็ด  พระราชวงัแคทเธอรีน หรือ พระราชวงัพาฟลอฟส ์- มหาวิหารเซนตไ์อแซค 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าทุกทา่นเดินทางสู่ หมูบ่า้นพระเจา้ซาร ์ หรือหมูบ่า้นปุชกิ้น  

สถานที่ ประทบัและพกัอาศยัของเจา้นายชัน้สูง ไมว่า่จะเป็น “อเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น” ยอดกวีเอกรัสเซีย น าทา่นชม

พระราชวงัแคทเธอรีน ที่ สวยงามแห่งหน่ึงในรัสเซีย มีหอ้งตา่งๆ ใหช้มนับรอ้ย แตทุ่กทา่นตอ้งไมพ่ลาดชมหอ้งอ าพนั (แอม

เบอร์รูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที่  18 อนัประมาณคา่มิไดท้ี่ ชา่งเยอรมนัสรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตริย ์             

ฟรีดริชที่  1 แห่งปรัสเซีย ประกอบดว้ยแผน่ไมโ้อ๊กขนาดใหญห่กช้ินเน้ือที่  100 ตารางเมตร ประดบัอ าพนั 6 ตน้        พรอ้ม

กระจกผนังและโมเสก อญัมณีมีคา่จากอิตาลี หอ้งอ าพนัถูกสรา้งข้ึนใหมใ่นชว่ง 20 ปีที่ ผา่นมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ 

มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่ห์ (ในกรณีที่ ไมส่ามารถเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรีนได ้ทางบริษัทฯ ขอน าทา่นชม พระราชวงัพา

ฟลอฟส ์ตัง้อยูส่วนขนาดใหญซ่ึ่ งสรา้งโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพ่ือใหก้บัพระราชบุตรพอล โดยใชช้า่งที่ พระองคท์รง

โปรดที่ สุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการกอ่สรา้ง แตต่อ่มาพระเจา้พอล ทรงให ้ Brennaชา่งอิตา

เลียนที่ พระองคโ์ปรดปรานเน่ืองจากพระองคต์อ้งการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกวา่อิตาลี ท  าใหค้าเมอร์รอนงอนไปพกัใหญแ่ละ

กลบัมาท  างานตอ่หลงัจากพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 1ข้ึนครองราชยท์รงเสด็จมาพ านักที่ พระราชวงัน้ีตวัพระราชวงัประดบัดว้ย

ของเกา่ด ัง้เดิมที่ ถูกเก็บใหร้อดพน้จากกท  าลายเม่ือคราวสงครามโลก) 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  จากนั้นน าทา่นชม มหา

วิหารเซนตไ์อแซค ไดช่ื้อวา่เป็นมหาวิหารที่ สวยงามที่ สุด ตน้แบบ

ของที่ ท  าการรัฐบาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา มีขนาดใหญ่

เป็นที่  3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ กรุงโรม และมหาวิหาร

เซนตป์อล ที่ กรุงลอนดอน ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน 

17.10 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ ยวบินที่  EK 176 (บริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

วนัท่ีแปด ดูไบ – กรุงเทพฯ 

00.15 น.  เดินทางถึง สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปล่ียนเคร่ือง 

03.00 น.  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ ยวบินที่  EK 384 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.30 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการ 

   

ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ 

เด็ก 

ต ่ากว่า 12 ปี 

(ไม่มเีตียง) 

 

พกัเด่ียว 

มิถุนายน 
14-21 มิ.ย. 60 

16 – 23 มิ.ย. 60 
57,900 55,900 10,000 

กรกฎาคม 

4-11/5-12 ก.ค. 60 

8 – 15/8-15 ก.ค. 60 
59,900 57,900 10,000 

25 ก.ค. – 1 ส.ค. 60 

27 ก.ค. – 3 ส.ค. 60 
57,900 55,900 10,000 

สิงหาคม 

7-14/ 8 – 15  

 10 – 17 ส.ค. 60 
59,900 57,900 10,000 

25 ส.ค. – 1 ก.ย. 60 57,900 55,900 10,000 

กนัยายน 5 - 12 /19 - 26 ก.ย.60 57,900 55,900 10,000 

ตุลาคม 
3 – 10 /10-17/17-24/ 

20-27 ต.ค.60 
57,900 55,900 10,000 
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป-กลบั โดยสายการบินเอมเิรตส ์ (EK) 

 คา่ที่ พกั 3-4 ดาว (หอ้งละ 2-3 ทา่น) ตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่รถปรับอากาศ และบริการน าเที่ ยวตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานที่  และคา่ธรรมเนียมตามที่ ระบุในรายการ  

 คา่อาหารตามที่ ระบุในรายการ 

 คา่ประกนัภยัในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไมร่วม 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมตอ่หน่ึงคน  

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัตา่งๆ นอกรายการ อาทิ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรีด และคา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถทอ้งถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร ์/ คน / วนั (30 ยูเอสดอลล่าร ์ตลอดทริป) 

 ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ขัน้ต า่ 100 บาท / วนั / คน (100 * 6 วนั) 

 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์

1. ส าหรับการจอง กรุณาช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส าเนาหนังสือเดินทาง 

2. ช าระยอดท ัง้หมดกอ่นการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  

3. หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์  

1. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าท ัง้หมด  

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป เก็บคา่ใชจ้า่ยเบ้ืองตน้ 5,000 บาท  

3. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 25-30 วนั เก็บเงินมดัจ าท ัง้หมด 

4. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-25 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด  

5. ยกเลิกกอ่นการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอเก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาคา่ทวัร์ท ัง้หมด 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 We’re one center 
 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   EK002A RUSMOSS STPER 6DOCT17-EK-W35 

หมายเหตุ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ในกรณีที่ ผูเ้ดินไมถ่ึง 30 ทา่น และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหัก 

เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่ เกิดข้ึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่ จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และไมร่ับผดิชอบใดๆ  

ในกรณีที่ สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่ นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร์ เชน่ภยัธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศ 

ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือท ัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัท  

จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯที่ ไดร้ะบุไวโ้ดยท ัง้หมด 

 


