
              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศ

สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                                (-/-/-)                                 



              

 

    

15.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู
ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.05 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 
Airways เที&ยวบนิที& EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
22.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
 
วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- ถนนอารบตั
                                (-/L/D)      

02.40 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Etihad Airways 
เที&ยวบนิที& EY65 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
07.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ั�วโมง ** 
นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตั�งอยูใ่กลแ้ม่นํ�ามัสกวา ซึ&งในตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 
ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงที&มีประชากรหนาแน่นที&สุดในยุโรป และเมื&อสมัยครั �งที&สหภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมอืง
มอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิที&สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดท้ั �งหมด 
ถา่ยรปูเป็นที&ระลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี&สรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึ&งเป็น 1 ใน 7 ตกึ ที&สรา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน 
นําท่านเดนิทางสู่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืที&เรยีกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (ไม่
อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึ�นเพื&อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมื&อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซาน
เดอรท์ี& 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารที&สําคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที&สําคัญระดับชาต ิ** 
หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากที&สุดในโลก ดว้ยความโดด

เดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถาน ีความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริ&มตน้มาจากชว่งแรกสดุที&สตาลนิ ขึ�นมา
เป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที&นํามาตกแต่งภายในสถานนัี�นเป็นลักษณะของงานศลิปะที&สรา้งขึ�นเพื&อระลกึถงึ
คณุความดขีองวรีบุรุษ (Monumental Art) ซึ&งจะสื&อออกมาในรูปของงานปั�น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ&า ภาพวาดประดับลวดลายแบบ
โมเสก 

 นําท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั �งย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้
ของที&ระลกึ รา้นนั&งเลน่ และยังมศีลิปินมานั&งวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืaนเมอืง) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Lesnaya / Korston Hotel , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 



              

 

    

วนัที�สาม เมอืงมอสโคว ์- สถานรีถไฟความเร็วสงู - เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - เมอืงพชุกนิ - พระราชวงัแคทเทอรนี 
                                (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟความเร็วสูง (Sapsan Fast Train) หรอืเทียบเท่า เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากเยอรมัน หรอืที&
เรียกว่า Velaro RUS EVS เป็นรถไฟความเร็วสูงของประเทศรัสเซีย การออกแบบเป็นส่วนหนึ&งของตระกูล Siemens Velaro มี
ความเร็วสงูสดุ โดยประมาณ 250 กม. ตอ่ ชม. (155 ไมลต์อ่ชั&วโมง)  

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) โดยรถไฟความเร็วสงู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั&วโมง)  
** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ** 

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ (Saint Petersburg) เมอืงที&สวยงามจนไดรั้บสมญานามวา่ “ราชนิแีหง่ยโุรปเหนอื” เซนต ์
ปีเตอรส์เบริก์ สรา้งโดยพระเจา้ซาร ์ปีเตอรม์หาราช เมื&อ พ.ศ. 2246 โดยตัวเมอืงเริ&มสรา้งดว้ยการถมทรายและหนิเป็นจํานวนมาก
เพราะวา่พื�นที&เดมิของเมอืงนั�นเป็นดนิเลนของทะเล พระองคท์รงเลอืกที&จะสรา้งเมอืงที&บรเิวณนี�เพราะวา่ตัวเมอืงมทีางออกทะเลบอล
ตกิและสามารถตดิต่อไปทางยุโรปและประเทศอื&นๆไดง้่าย เพื&อการปฏริูปรัสเซยีใหท้ัดเทยีมกับประเทศอื&นๆ ในยุโรปไดโ้ดยง่าย 
ต่อมาเมอืงเซนต ์ปีเตอรเ์บริก์จงึไดรั้บสมญานามว่าหนา้ต่างแห่งยุโรป และไดเ้ป็นเมอืงหลวงของจักรวรรดรัิสเซยีเป็นเวลา 206 ปี 
(หลังจากนั�นไดย้า้ยเมืองหลวงไปที&เมืองมอสโคว์ เมื&อ พ.ศ. 2461) ชื&อเดิมของเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก คือ เปโตรกราด 
(Petrograd ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2457-2467) และ เลนนิกราด (Leningrad ใชใ้นชว่ง พ.ศ. 2467-2534)  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืaนเมอืง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงพุชกนิ (Pushkin) หรอืที&รูจั้กกันในชื&อ ซาโก เซโล ซึ&งเป็นที&พักในฤดูรอ้นของราชวงศท์ี&สวยงามและเป็น
บา้นที&รักและโปรดปรานของสมาชกิครอบครัวโรมานอฟทกุพระองค ์ 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัแคทเทอรนี (Catherine Palace) ที&สวยงามมากแห่งหนึ&งในรัสเซยี มหีอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง 
แตห่อ้งที&ทกุทา่นตอ้งไมพ่ลาดชมก็คอื หอ้งอําพัน  หรอื หอ้งแอมเบอรร์มู (The Amber Room) ที&เป็นสดุยอดงานศลิป์ยคุศตวรรษที& 
18 อันประมาณคา่มไิด ้ที&ชา่งจากเยอรมันสรา้งใหแ้กป่ราสาทของกษัตรยิฟ์รดีรชิที& 1 แหง่รัสเซยี ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่หก
ชิ�นเนื�อที& 100 ตารางเมตร ประดับดว้ยอําพัน 6 ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อัญมณีลํ�าคา้จากอติาล ีหอ้งอําพันถูกสรา้งขึ�นใหม่
ในชว่ง 20 ปีที&ผา่นมา ปัจจุบันราคาประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐ 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�ส ี� เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - พระราชวงัฤดรูอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ - พระราชวงัฤดูหนาว - พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ 

- ถนนเนฟกีa                                                                                                               (B/L/D) 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดูรอ้น หรอื พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof Palace) หรอื เปโตรควาเรสต ์ตั �งอยูร่มิฝั&งทะเล
บอลตคิ สรา้งในปี ค.ศ. 1705 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราชซึ&งพระองคใ์ชเ้ป็นที&ประทับพักผ่อนสําหรับลา่สัตวใ์นชว่งฤดูรอ้น โดยมี
ความประสงค์จะใหพ้ระราชวังแห่งนี�มีความงดงามยิ&งกว่าพระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั&งเศส เพื&อแสดงถึงอํานาจ ความ
เจรญิรุ่งเรืองของประเทศรัสเซีย จึงไดร้วบรวมสถาปนิกและช่างฝีมือจากทั&วทุกมุมโลกมากมาย เพื&อเนรมิตสิ&งก่อสรา้งและ
สถาปัตยกรรมที&ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และนีโอคลาสคิ ประดาหอ้งตา่งๆ เชน่ หอ้งบอลรูม หอ้งทอ้งพระโรง เป็นตน้ 
สัมผัสความสวยงาม ตื&นตาตื&นใจกับประตมิากรรมนํ�าพุอันโดดเด่นอลังการสทีองเหลอืงอร่าม และ ร่มรื&นลงตัวกับอุทยานพฤกษา
นานาพันธุ์ดา้นหนา้พระราชวังรมิฝั& งทะเลบอลติค ** นํ aาพุในสวนจะไม่สามารถเปิดใหช้มความสวยงามไดใ้นฤดูหนาว 
ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม และ พระราชวงัฤดูรอ้นฯ อาจปิดทําการทุกวนัจนัทรส์ ิaนเดอืน หรอื วนั
จนัทรแ์ละวนัองัคารสิaนเดอืน (2 วนั ตดิตอ่กนั) โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ซึ�งเป็นธรรมเนยีมวนัหยุดของชาวพืaนเมอืง
รสัเซีย ที�จะเพิ�มวนัหยุดในช่วงฤดูใบไมร้่วง และ ฤดูหนาว ประมาณช่วงเดอืนตุลาคม ถงึ เดอืนพฤษภาคม กรณีที�
พระราชวงัฤดูรอ้นฯ ปิดทําการ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิoปรบัเปลี�ยนโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม และ สถานการณ ์
โดยนําท่านชมความสวยงามของ พระราชวงัยูสซูปอฟ หรอื พระราชวงัพาฟลอฟส ์พระราชวงัใด พระราชวงัหนึ�งเป็น
การทดแทน ท ัaงนีa การปิดทําการของแตล่ะพระราชวงั จะไมต่รงกนัทกุพระราชวงั ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ที&ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง สถานที&แหง่นี�เคยใชเ้ป็น
ที&รับรองการเสด็จเยอืนประเทศรัสเซยีของพระมหากษัตรยิไ์ทย รัชกาลที& 5 ในการเจรญิสัมพันธไมตรรีะหวา่งประเทศไทยกับประเทศ
รัสเซยี พรอ้มทั �งทรงรว่มฉายพระฉายาลักษณ์รว่มกับพระเจา้ซารน์โิคลัสที& 2 ของประเทศรัสเซยีเพื&อเป็นที&ระบกึอกีดว้ย 
นําท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (The State Hermitage Museum) บรเิวณเดียวกันกับพระราชวังฤดูหนาว เป็น
สถานที&เก็บรวบรวมงานศลิปะลํ�าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิ�น รวมทั �งภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี& ,ปีกัส
โซ , แรมบรันด ์, แวนโกะ๊ ฯลฯ จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะที&สวยที&สดุและยิ&งใหญท่ี&สดุแหง่หนึ&งของโลก 
นําท่านเดนิทางสู่ ถนนเนฟสกีa (Nevsky Prospekt) สรา้งในปี ค.ศ. 1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช โดยมคีวามยาว 4.5 
กโิลเมตร เริ&มตน้ที&หนา้พระราชวังฤดูหนาวและสิ�นสุดที&สถานีรถไฟ จุดเด่นอยู่ที&สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที& 18-20 ที&เรยีงรายอยู่



              

 

    

สองขา้งทาง ปัจจุบันเป็นถนนสายหลักของเมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ซึ&งเป็นทั �งย่านการคา้ ย่านที&อยู่อาศัย ที&ตั �งของพระราชวัง โรง
ละคร โรงแรม และสถานที&ทอ่งเที&ยวที&สําคัญอกีมากมาย 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืaนเมอืง) 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Park Inn Pribaltiysakya Hotel, Saint Petersburg หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที�หา้ เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ - มหาวหิารเซนต ์ไอแซค - โบสถห์ยดเลอืด - ป้อมปีเตอร ์และ พอล - สถานรีถไฟความเร็วสงู - 
เมอืงมอสโคว ์                    (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู่ มหาวหิารเซนต ์ไอแซค (Saint Isaac’s Cathedral) เป็นมหาวหิารซึ&งสรา้งขึ�นเมื&อปี ค.ศ. 1818-1858 รวม
แลว้ใชเ้วลาก่อสรา้งทั �งสิ�น 40 ปี มหาวหิารแห่งนี�สรา้งขึ�นโดยดํารขิองพระเจา้ซาร ์อเล็กซานเดอรท์ี& 1 (Tsar Alexander I) เพื&อ
ถวายใหก้ับ Saint Isaac of Dalmatia ผูซ้ ึ&งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช (Peter the Great) ในอดตีมหารวหิาร
แหง่นี�ถอืวา่เป็นมหาวหิารที&ใหญท่ี&สดุในรัสเซยี แต่ปัจจุบันตําแหน่งมหาวหิารที&ใหญ่ที&สดุในรัสเซยีตกเป็นของมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์
(Church of Christ the Savior) ซึ&งสรา้งเสร็จเมื&อปีค.ศ.2000 ภายในมรีปูภาพที&สรา้งดว้ยโมเสควจิติรสวยงาม รปูเขยีนไอคอนตา่งๆ 
และหนิแกรนิตขนาดใหญ่พเิศษ มหาวหิารแห่งนี�เป็นที&นับถอืของชาวเมอืงเป็นอย่างมาก เนื&องจากครั �งหนึ&งตัวเมอืงถูกถล่มดว้ย
ระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทั �งเมอืง แตม่หาวหิารเซ็นตไ์อแซคแหง่นี� ไดรั้บความเสยีหายเพยีงเลก้นอ้ยเทา่นั�น 
นําทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟความเร็วสงู (Sapsan Fast Train) หรอืเทยีบเทา่  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเดนิทางสู่ โบสถห์ยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled Blood) ซึ&งพระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี& 3 ทรงสรา้งขึ�น
บนบรเิวณที&พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี& 2 พระบดิาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื&อเป็นอนุสรณ์แด่พระบดิา ทรงนํารปูแบบสถาปัตยกรรมของ
รัสเซยีในครสิตศ์ตวรรษที& 16-17 มาใชใ้นการกอ่สรา้ง มลัีกษณะรปูรา่งคลา้ยวหิารเซนตบ์าซลิที&เมอืงมอสโคว ์
 นําทา่นเดนิทางสู่ ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul Fortress) สิ&งก่อสรา้งอันดับแรกสุดของเมอืง เพื&อเป็นอนุสรณ์ตอ่ชัย
ชนะสงครามเหนือสวเีดน เป็นศลิปะแบบบารอก ตั �งอยู่บนเกาะวาซลิเยฟสกี� ชมดา้นในซึ&งเป็นที&เก็บพระศพของราชวงศโ์รมานอฟ 
เริ&มจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทั&งกษัตรยิพ์ระองคส์ดุทา้ยของราชวงศ ์พระเจา้นโิคลัสที& 2 และครอบครัว  

......... น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) โดยรถไฟความเร็วสงู  

......... น. เดนิทางถงึ เมอืงมอสโคว ์(Moscow)  
** รอบของรถไฟ อาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั ** 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืaนเมอืง) 



              

 

    

� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Lesnaya / Korston Hotel , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หก เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้
ซาร ์- ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� แชมเบอร ์- จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- 
หา้งสรรพสนิคา้กมุ - อนสุรณส์ถานเลนนิ - ชมโชวล์ะครสตัว ์                (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที&ประทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั&งพระเจา้ซารปี์
เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับที&เมืองเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที&ประชุมของรัฐบาลและที&รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที&ตั �งของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิก
ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที& ที&พระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทาง
ศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel 
Michael) ที&สรา้งอุทศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นที&เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หา
ราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที&ทรงประสงคจ์ะ
สรา้งระฆังใบใหญ่ที&สุดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตั �งอยู่ภายในพระราชวังเครมลนิแห่งนี� 
ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที&สุดในโลก ที&ยังไมเ่คยมกีาร
ใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์�าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   
นําท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี� แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ี&เก่าแก่ที&สุดของ
ประเทศรัสเซยี เป็นที&เก็บสะสมทรัพยส์มบัตลํิ�าค่าของเจา้ชายมัสโควี& ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที& 14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี& แชมเบอร์
เป็นหนึ&งในสามพพิธิภัณฑท์ี&เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิที&สมบูรณ์แบบที&สุด ซึ&งอกี 2 ที&อยู่ที& ประเทศอังกฤษ และ 
ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



              

 

    

นําทา่นเดนิทางสู่ จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที&เป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่
วา่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที& 17 ปัจจุบันสถานที&แห่งนี�ใชจั้ดงาน
ในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันที&ระลกึสงครามโลกครั �งที& 2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นที&ตั �ง
ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที&สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของ
เมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที&มสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik 
Yakovlev ดว้ยรปูทรงที&มลัีกษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สสีันสดใส ตั �งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวังเครมลนิ 
ดงึดูดใหค้นจํานวนไม่นอ้ยที&เดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที&ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี� พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมา
อันยาวนานของสถานที&สําคัญนี�ควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึ�นโดยพระเจา้อวีานที& 4 (Ivan the Terrible) เพื&อเป็น
อนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที&เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี&มานาน
หลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้ี
เรื&องเล่าสบืต่อกันวา่ พระเจา้อวีานที& 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี�มาก จงึมคํีาสั&งใหปู้นบําเหน็จแก่สถาปนกิ 
ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทั �งสอง เพื&อไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้ �นสามารถสรา้งสิ&งที&สวยงามกว่านี�ไดอ้กี การกระทําในครั �งนั�นของพระ
เจา้อีวานที& 4 จึงเป็นที&มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือีวานมหาโหด นั&นเอง ชม หอนาฬิกาซาวเิออร ์(Saviour 
Clock Tower) ตั �งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที&ทํามาจากทับทมิ นํ�าหนัก 20 ตัน ซึ&งพรรค
คอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มื&อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที&เก่าแก่ของ
เมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชั �นนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสื�อผา้ เครื&องสําอาง นํ�าหอม แบ
รนด์ดังที&มีชื&อเสียงที&เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพื&อรําลึกถึงผูนํ้า
คอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานที&พักพงิเมื&อท่านสิ�นใจในจัตุรัสสแีดงที&เคร่งขรมึแต่ยังคงความยิ&งใหญ่ เยี&ยมชมที&นี&
ดว้ยความสงบเพื&อชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึ&งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ที&เก็บศพ
สรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืaนเมอืง) 
นําทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู ้เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั �งมายากล กายกรรม
ไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี หลังจากจบการแสดงทา่นสามารถถา่ยรปูกับสัตวต์า่งๆเพื&อเป็นที&ระลกึอกีดว้ย 
** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซึ�งบางกรณีงดการแสดง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิoในการคนื

คา่บรกิารสว่นนีaให ้ทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ** 
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Holiday Inn Lesnaya / Korston Hotel , Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัที�เจ็ด เมอืงมอสโคว ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ี

เมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                 (B/-/-)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
12.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 

Airways เที&ยวบนิที& EY68 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ั�วโมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

19.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
23.30 น. นําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เที&ยวบนิที& 

EY406 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 



              

 

    

 
วนัที�แปด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย                         (-/-/-)      
09.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั
เดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ั|ว 

03 – 10 มนีาคม 2562 
03MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.00 
04MAR EY65   AUH-DME 02.40-07.20 
09MAR EY68   DME-AUH 12.35-19.00 
09MAR EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

46,999 46,999 46,999 10,000 35,999 

10 – 17 มนีาคม 2562 
 

10MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.00 
11MAR EY65   AUH-DME 02.40-07.20 
16MAR EY68   DME-AUH 12.35-19.00 
16MAR EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

47,999 47,999 47,999 10,000 36,999 

17 – 24 มนีาคม 2562 
17MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.00 
18MAR EY65   AUH-DME 02.40-07.20 
23MAR EY68   DME-AUH 12.35-19.00 
23MAR EY406 AUH-BKK 23.50-08.55+1 

49,999 49,999 49,999 10,000 37,999 

01 – 08 เมษายน 2562 
01APR EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 
02APR EY65   AUH-DME 03.05-07.30 
07APR EY68   DME-AUH 12.50-19.05 
07APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

50,999 50,999 50,999 10,000 39,999 

07 – 14 เมษายน 2562 
07APR EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 
08APR EY65   AUH-DME 03.05-07.30 
13APR EY68   DME-AUH 12.50-19.05 
13APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

54,999 54,999 54,999 10,000 41,999 

14 – 21 เมษายน 2562 
14APR EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 
15APR EY65   AUH-DME 03.05-07.30 
20APR EY68   DME-AUH 12.50-19.05 
20APR EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

54,999 54,999 54,999 10,000 41,999 

27 เม.ย. – 04 พ.ค. 2562 
27APR EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 
28APR EY65   AUH-DME 03.05-07.30 
03MAY EY68   DME-AUH 12.50-19.05 
03MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

50,999 50,999 50,999 10,000 39,999 

08 – 15 พฤษภาคม 2562 
08MAY EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 
09MAY EY65   AUH-DME 03.05-07.30 
14MAY EY68   DME-AUH 12.50-19.05 
14MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

48,999 48,999 48,999 10,000 37,999 

17 – 24 พฤษภาคม 2562 
17MAY EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 
08MAY EY65   AUH-DME 03.05-07.30 
23MAY EY68   DME-AUH 12.50-19.05 
23MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

50,999 50,999 50,999 10,000 39,999 

22 – 29 พฤษภาคม 2562 
22MAY EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 
23MAY EY65   AUH-DME 03.05-07.30 
28MAY EY68   DME-AUH 12.50-19.05 
28MAY EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

48,999 48,999 48,999 10,000 37,999 

27 พ.ค. – 03 ม.ิย. 2562 
27MAY EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 
28MAY EY65   AUH-DME 03.05-07.30 
02JUN EY68   DME-AUH 12.50-19.05 
02JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

48,999 48,999 48,999 10,000 37,999 

03 – 10 มถินุายน 2562 
03JUN EY405 BKK-AUH 18.25-22.00 
04JUN EY65   AUH-DME 03.05-07.30 
09JUN EY68   DME-AUH 12.50-19.05 
09JUN EY406 AUH-BKK 23.30-09.10+1 

56,999 56,999 56,999 10,000 43,999 

 
 
 
 
 

** อตัรานีa ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 
 

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ั|วภายใน (เครื�องบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัaงกอ่นทําการออกต ั|วเนื�องจากสายการบนิ
อาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนีa จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ข ึaนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�กําหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิoในการเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มข ึaน เพื�อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 



              

 

    

อตัราคา่บรกิารนีaรวม 
� ค่าบัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั �นธุรกจิ (Business Class) กรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ  
� คา่ภาษีนํ�ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ
ได ้ทา่นละ 2 ชิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 กก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไมเ่กนิ 23 กก. เชน่ 23 กก. 1 ชิ�น 7 กก. 1 ชิ�น รวม 30 กก.)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
� คา่โรงแรมที&พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ} ในการปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� ค่าประกันอุบัตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 

อตัราคา่บรกิารนีaไมร่วม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที&ระบ ุเชน่ ค่าทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 
รวมถงึค่าอาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนอืรายการระบุ และ คา่พาหนะต่างๆ ที&ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์
กอ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหัก ณ ที&จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ทา่นละ 36 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัaง 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 60 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 
(USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
(Infant) ท ัaงนีaทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีaไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 

เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาทําการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที& 1 กรุณาระเงนิมัดจํา ส่วนนี�ภายในวันที& 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะ
ยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็ค
ที&ว่างและทําจองเขา้มาใหม่อกีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการใหส้ทิธิ}ลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื&องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี&นั&งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาชําระคา่ทัวรส์ว่นที&เหลอืทั �งหมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต์
ไม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 
รวมท ัaง กรณีที�อยูใ่นชว่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ที&ทําใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาที&กําหนดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม คอื 
กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเที&ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 
9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็น
วันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื&อใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิท
เป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 
เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนนิการแทนผู ้
เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตร
ประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ข ึaนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัaงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึ�ง 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิoในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีที�มคีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทางบรษิทั
ขอสงวนสทิธิoในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิข ึaนจรงิท ัaงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิoในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัaงหมด 



              

 

    

** ทั �งนี� ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเที&ยวใหแ้ก่นักท่องเที&ยว เชน่ การ
สํารองที&นั&งตั�วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมีัดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื&อนไข หรอืเที&ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทน
ในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราค่าบรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิ}ในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง
บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&ไม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน 
ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซี่า แต่หากทางนักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี&จะชําระค่าบรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกท่องเที&ยวร่วม
เดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลกูคา้ดําเนนิการยื&นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ไมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึ&ง ยกเวน้ในกรณีที&วซีา่
ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 
18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆถอืว่าเป็นวันหยดุทําการ
ของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชั �นกัน และบางโรงแรม
อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยก
หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิ&ม
ตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ}ในการปรับเปลี&ยนหรอื

ยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที&มลัีกษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบนํ�า 

ซึ&งขึ�นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
4. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
5. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิ}สําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยว โดยไม่มี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื&นๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่น
ตรวจคนเขา้เมือง ทั �งฝั& งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการไม่รับผดิชอบความ
ผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในส่วนนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอื
ทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก
เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง เลขที&วซีา่ และ
อื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระ
เงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที&
เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักท่องเที&ยวที&ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ 
ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอื&น เป็นตน้ 

10. อัตราค่าบรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื&องบนิ ค่าภาษีนํ�ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย
สายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

11. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นั�น 

12. นักท่องเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที&เกี&ยวขอ้งกับทางบรษัิท 
อาทเิช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที&
บรษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นั�น 



              

 

    

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตัวขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ�น และรวมกันทุกชิ�นไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื
ไดท้่านละ 1 ใบเท่านั�น ถา้สิ&งของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิ
เทา่นั�น 

14. สิ&งของที&มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้ง
เครื&องบนิเทา่นั�น 
คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&งบางส่วนของ
โปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ&ง ไมว่า่กรณีใด
ก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ}ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที&
เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ขึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

  

 


