
              

 

    

EY801 Russia Super Moscow>>> รสัเซยี มอสโคว ์6D3N <<< 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Moscow  
ทวัรร์สัเซยี มอสโคว ์6วนั 3คนื 

Russia Super Moscow 

 
 
 
 
 
 

ชมกรงุมอสโคว ์มหานครแหง่สถาปตัยกรรมทีว่จิติรตระการตา 

ลดัเลาะรอบร ัว้พระราชวงัเครมลนิ, ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีพ่พิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในรสัเซยี 

ชอ้ปป้ิงทีถ่นนอารบตั ยา่นการคา้ชือ่ดงัของมอสโคว ์

ฝากรอยเทา้ทีจ่ตรุสัแดง เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบัโบสถล์กูกวาดหลากสสีนัวหิารเซนตบ์าซลิ 

ชมสถานรีถไฟใตด้นิ ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก 

ถา่ยรปูกบัสแปรโ์รวฮ์ลิ และมหาวทิยาลยัทีห่ลายๆคนใฝ่ฝนั ‘Moscow University’ 



              

 

    

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 0 - 2 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีงพกัรวมกบัผูใ้หญ ่2
ทา่น) 

พกัเดีย่วเพิม่ /

เดนิทางทา่นเดยีว 
ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

15 พ.ค. -20 พ.ค. 2562 37,888 

(เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/Infant 50% 
ของราคาทวัร)์ 

12,500 25  

29 พ.ค. – 3 ม.ิย.  2562 37,888 12,500 25  

12 ม.ิย. – 17 ม.ิย. 2562 38,888 12,500 25  

26 ม.ิย. – 1 ก.ค.   2562 36,888 12,500 25  

10 ก.ค. – 15 ก.ค. 2562 38,888 12,500 25  

24 ก.ค. – 29 ก.ค. 2562 38,888 12,500 25  

 
 
 
 
 
 

ไฟลท์บนิ 
 

Departure Return 

EY401 BKK-AUH 20.10-00.05+1    
       EY065 AUH-DME 02.40-07.20 

     EY068 DME-AUH 12.30-18.55   
EY402 AUH-BKK 21.40-06.45+1 

 
วนัแรก          

วนัแรก         กรงุเทพฯ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ี
 
 

17.00 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่าง
ประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดัโดยมเีจา้หนา้ที่
บรษัิทฯคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 
20.10 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 401  

 
วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ี-ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ - จตัรุสัแดง – วหิารเซนต์

บาซลิ – อนสุรณ์สถานเลนนิ – หา้งสรรพสนิคา้กมุ –สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์- ถนนอารบตั 
           อาหาร เทีย่ง,เย็น 

00.05+1  ถงึทา่อากาศยานอาบดูาบี ้เพือ่เปลีย่นเครือ่ง   
02.40 น.    ออกเดนิทางตอ่โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 005 
07.20 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 
(เวลาชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับสัมภาระ
เรยีบรอ้ยจากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow)  
นําท่านชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนติและหนิอ่อน ตอกลงบนพืน้จน
กลายเป็นลานหนิโมเสกทีม่คีวามสวยงาม เป็นเวทศีูนยก์ลางของเหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีเชน่งาน
เฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืงต่างๆ สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใช ้

เป็นสถานทีจั่ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณ
ใกล ้ๆ จัตุรัสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงามอกีดว้ยอย่าง 
วหิารเซนตบ์าซลิ (St.Basil's Cathedral ) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 
ยอดทีม่สีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิ
ชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ถอืเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ของ กรุงมอส
โคว์ ประเทศ รัสเซยี สรา้งโดยกษัตริย์อีวานจอมโหด (Ivan the 
Terrible) เพือ่ฉลองชัยเหนือพวกมองโกลทีก่รทีัพมาจนเมอืงคาซาน 
(Kazan) เมือ่ปี 1552 ผลจากชยัชนะครัง้ นีทํ้าให ้ประเทศรัสเซยีสามารถ
รวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาส
สกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทมิ 
น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995  

                  จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่อนสุรณ์สถานเลนนิ (Lenin Mausoleum) 
ตัง้อยู่บรเิวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมโีลงแกว้ครสิตัล ทีบ่รรจุศพอดตีประธานาธบิดเีลนนิ อาคารภายนอกสรา้งจาก
หนิแกรนติสแีดง ออกแบบโดย เอ. ชเูซฟ (A. Shcusev) สรา้งเมือ่ปี 1930 หลังจากทีเ่ลนนิเสยีชวีติในปี 1924 ในชว่ง
แรกรา่งของเลนนิถกูเก็บรักษาไวอ้ยุใ่นสสุานไม ้ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจุศพของเหล่าวรีบรุุษของโซเวยีต และเหล่าสมาชกิ
ทีสํ่าคัญของรัฐบาล มาถงึชว่ง 1930 เอ. ชเูซฟ ไดเ้สนอใหส้รา้งสุสานเลนนิขึน้ใหม่บรเิวณดา้นหนา้กําแพงเครมลนิ 
ปัจจบุนัชาวรัสเซยีทีย่งัรักแลเคารพเลนนิไดม้าเขา้ควิเคารพศพกันอยา่งไมข่าดสาย นําท่านไปยัง หา้งสรรพสนิคา้กุม 
(Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง
เป็นหา้งทีใ่หญ่โตและสวยงาม สรา้งในปี ค.ศ. 1895 จําหน่าย
สนิคา้อปุโภค เสือ้ผา้ แบรนดเ์นม เครือ่งสําอาง น้ําหอม และสนิคา้
ทีร่ะลกึ มรีา้นคา้กวา่ 200 รา้น  
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคารอาหาร
พืน้เมอืง  

 (มือ้ที1่)  
      นําท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Metro Tour) ถอื

ไดว้่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทาง
สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลนิขึน้มาเป็น
ผูนํ้า  สหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที ่ นํามาตกแต่ง
ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะ
ของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดขีองวรีบรุุษ ซึง่จะ
สื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาด
ประดับลวดลายแบบโมเสก จากนั้น นําท่านสู่ ถนนอารบตั 
(Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่น
การคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น รา้นอาหาร
ตา่งๆมากมาย และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และ
ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย อสิระเลือกชม ชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศัย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที2่)  
 หลังทานอาหารคํ่านําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่กแรม พักผอ่นตามอธัยาศัย 

   ทีพ่กั : Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
 
 

 
 



              

 

    

วนัทีส่าม       เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด - โบสถอ์สัสมัชญั โฮลทีรนิติ ี ้- IZMAILOVO MARKET 
           อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 
นําทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของ
แควน้มอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซยี โดยตัวเมอืงนัน้ตัง้อยู่ห่างจากกรุงมอสโคว์ไปทางทศิ  
ตะวันออกประมาณ 70 กโิลเมตร เป็นเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่คีวามโดดเด่นทางดา้นสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซึง่มมีาตัง้แต่
สมยั ศตวรรษที ่15-18 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด ยงัมชีือ่เสยีงในเรือ่งของอารามออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) ซึง่เป็นกลุ่ม
สถาปัตยกรรมของทรนิติ ีเซอรก์อิสุ ลาวรา (Trinity Sergius Lavra) ทีไ่ดรั้บการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น
มรดกโลกใน 1993 อกีดว้ย ใหท้่านเขา้ชมโบสถ์
อ ัสส ัมช ัญ โฮลีทริน ิต ี้ (Holy Trinity 
Monastery)  สรา้งในสมัยพระเจา้อวีาน เลยีนแบบ
มหาวหิารอัสสัมชัญทีจั่ตุรัสวหิารแห่งเครมลนิ ตกแต่ง
ภายในดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน  สรา้งในปี 
ค . ศ . 142 2 -14 23  เ ป็ น โ บสถ์แ รกข อง เ มือ ง นี ้
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สียง
ภายในเป็นโบสถท์ีทํ่าพธิ ีทา่นสามารถรว่มสกัการะโลง
ศพของนักบุญเซอร์เจียสพรอ้มกับประชาชนชาว
รัสเซยีได ้จากนัน้มเีวลาเล็กนอ้ยใหถ้่ายรูปกับหอระฆัง 
หรือจะรองน้ําจาก บ่อน้ําศักดิ์ส ิทธิ์ กลับไปเป็นศิริ
มงคล น้ําในบอ่เป็นน้ําธรรมชาต ิ“มเีรือ่งเล่าว่า ชายตา
บอดเดนิทางมาที่โบสถแ์ลว้คน้พบบ่อน้ําโดยบังเอญิ 
หลังจากนําน้ํามาลา้งหนา้ ความศักดิ์ส ิทธิ์ก็ทําให ้
ชายตาบอดสามารถมองเห็นได ้ 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที4่)  
บา่ย นํ าท่ า น เ ลือ กซื้อ สินค ้าที่  IZMAILOVO 
MARKET ตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ อสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ ในราคาที่
ถกูทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา แมลู่กดก, 
ผา้คลุมไหล่, อําพัน ,ของทีร่ะลกึต่างๆ และอืน่ๆอกี
มากมาย 

 
ค า่    
 

  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  (มือ้ที5่)  
                  หลังทานอาหารเย็นนําทา่น ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ีไ่มค่วรพลาด เชน่ สนัุข 

ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบง่การแสดง ออกเป็น 2 
ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมบีรกิาร
ถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย  

                  หมายเหต ุ : กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไมม่กีาร
แจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ  

 ทีพ่กั: Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ช ือ่โรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวัน
เดนิทาง)  
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

วนัทีส่ ี ่          พระราชวงัเครมลนิ  - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่ - เนนิเขาสแปรโ์รว ์– มหาวทิยาลยัมอสโคว ์– อสิระชอ้ปป้ิง
ที ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA                                                    

           อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) สรา้งขึน้มาพรอ้มกรุงมอสโคว ์เป็นสถานทีเ่กา่แก่
ทีส่ดุของเมอืงเคยเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไป  นครเซนต์
ปีเตอร์สเบริ์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากนั้น นําท่านเขา้ชม 
พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Armory) เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของรัสเซยี 
ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคี่าทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14 ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 และ
เป็นหนึ่งในสามพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองรัสเซยีดว้ย นําเดนิทางสู่ เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow 
Hills) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งใน
สมัยสตาลนิ 1ใน7ตกึ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถูกตัง้อยูเ่ป็นจํานวนมากทีท่่านสามารถเลอืกซือ้
และต่อรองราคาไดด้ว้ย ใหท้่านถ่ายรูปกับมหาวทิยาลยัมอสโคว ์(Moscow University)  มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แก่
ของรัสเซยีมชีือ่เสยีงดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์สรา้งในสมัยสตาลนิ สรา้งเสร็จใน พ.ศ. 2496 สงูถงึ 36 ชัน้ 
บรรดาผูนํ้ารัสเซยี (Russia)  และผูม้ชี ือ่เสยีง ลว้นแลว้แตเ่ป็นศษิยเ์ของมหาวทิยาลัยแหง่นี ้
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ (มือ้ที7่)  

บา่ย นําท่านเดนิทางสู ่OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  ใหเ้วลาท่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย  
อาท ิเชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  อาหารจนี  (มือ้ที8่)  
 ทีพ่กั: Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วนักอ่นวนัเดนิทาง)  
                   

วนัทีห่า้      ทา่อากาศยาน โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์- สนามบนินานาชาตอิาบดูาบ ี
           อาหารเชา้ 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 
หลงัจากรบัประทานอาหารเชา้ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน โดโม
เดเดโว กรงุมอสโคว ์เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบัประเทศไทย  
 
 



              

 

    

12.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอิาบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY068  
18.55 น.      เดนิทางถงึทา่อากาศยานอาบดูาบี ้รอท าการเปลีย่นเครือ่ง 
21.40 น.      ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY402 

 

วนัทีห่ก      ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิ 

 
06.45+1 น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สาย

การบนิ การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะ

ปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจํานวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ25ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะทําการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาชาํระมดัจํา ทา่นละ 15,000 บาท 

สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรณุาสง่พรอ้มเอกสารชาํระมดัจําคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืชําระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั ** สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธ

การออกและเขา้เมืองท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจํา หรือสง่พรอ้มยอดคงเหลือ กรณีที่ท่าน

เดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรณุาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้

ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทุกอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งชาํระ

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่

สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมิ

ใหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้  

รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอื

วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

(ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพ่กัโรงแรมระดับมาตรฐานหรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว สําหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พกัหอ้ง

โรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจําเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพักเดีย่วเพิม่) 



              

 

    

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรมในรัสเซยีไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซ ึง่ถา้เขา้

พัก 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

- กรณีทีม่งีาน Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม ซ ึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการEtihad Airways 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนั

วนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสขุภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสญูเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณี

เกดิความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

 
7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน้ํามนัทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดทํ้าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

7. คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ  45 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

8.คา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

 

หมายเหต ุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25 ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ

งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด

บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่

สามารถรับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้



              

 

    

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 

12. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วัน 

13. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว 

ตามพ.ร.บ. การท่องเทีย่ว เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

15. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก

ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีทา่นใสห่นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 
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