
 

 

 
 
 

 
 

 
 

รหสัโปรแกรม : 12280 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

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

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 Moscow  
ทวัรร์สัเซยี มอสโคว ์6วนั 3คนื 

Russia Super Moscow 

 

 
 

ชมกรุงมอสโคว ์มหานครแหง่สถาปัตยกรรมทีว่จิติรตระการตา 

ลดัเลาะรอบร ัว้พระราชวงัเครมลนิ, ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ีพ่พิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในรสัเซยี 

ชอ้ปป้ิงทีถ่นนอารบตั ยา่นการคา้ชือ่ดงัของมอสโคว ์

ฝากรอยเทา้ทีจ่ตรุสัแดง เก็บภาพเป็นทีร่ะลกึกบัโบสถลู์กกวาดหลากสสีนัวหิารเซนตบ์าซลิ 

ชมสถานรีถไฟใตด้นิ ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีสุ่ดในโลก 

ถา่ยรูปกบัสแปรโ์รวฮ์ลิ และมหาวทิยาลยัทีห่ลายๆคนใฝ่ฝัน ‘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 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ี
 
 
17.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้4 ประตู 8 เคานเ์ตอร ์Q 

สายการบนิเอทฮิดัโดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและแท็กกระเป๋า 

  
                                            บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
                                              คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

20.10 น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY 401  
 
วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานนานาชติอิาบดูาบ ี-ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ - จตัุรสัแดง – วหิารเซนต์

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

00.05+1  ถงึทา่อากาศยานอาบดูาบี ้เพือ่เปลีย่นเคร ือ่ง   
02.40 น.    ออกเดนิทางต่อโดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่EY 005 
07.20 น.    เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี  

 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(เวลาชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ยแลว้ เดนิทางรอรับ
สมัภาระเรยีบรอ้ยจากนัน้ น าท่านเดนิทางสูใ่จกลาง กรงุมอสโคว ์(Moscow)  
น าท่านชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืง สรา้งดว้ยหนิแกรนิตและหนิอ่อน ตอกลงบนพืน้จน
กลายเป็นลานหนิโมเสกทีม่ีความสวยงาม เป็นเวทศีูนยก์ลางของเหตกุารณส์ าคัญในประวตัศิาสตรข์องรัสเซยีเช่น

งานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมืองต่างๆ สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่
แห่งน้ีใชเ้ป็นสถานที่จัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วนัปีใหม่ วันชาต ิวนัแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลก
ครัง้ที ่2 บรเิวณใกล ้ๆ จัตรุัสแดงเป็นทีต่ัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมที่

สวย งามอีกด ว้ยอย่ าง  วิห ารเซนต์บ าซิล  (St.Basil's 
Cathedral ) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงาม
สดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 

Postnik Yakovlev ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ กรุงมอสโคว ์
ประเทศ รัสเซีย สรา้งโดยกษัตริย์อีวานจอมโหด (Ivan the 
Terrible) เพือ่ฉลองชยัเหนือพวกมองโกลที่กรทีัพมาจนเมืองคา
ซาน (Kazan) เมื่อปี 1552 ผลจากชัยชนะครัง้ น้ีท าให ้ประเทศ
รัสเซียสามารถรวมประเทศไดเ้ป็นปึกแผ่น ชมหอนาฬิกาซาวิ
เออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธคิ บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทิม น ้ าห นัก 20 ตัน ซึ่งพรรค

คอมมวินสิตน์ ามาประดบัไวเ้มือ่ปีคศศศ1995  
                  จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Mausoleum) ตัง้อยู่บรเิวณจัตุรัสแดง ภายในอาคารมี

โลงแกว้ครสิตลั ที่บรรจุศพอดตีประธานาธบิดเีลนนิ อาคารภายนอกสรา้งจากหนิแกรนิตสแีดง ออกแบบโดย เอศ ชู

เซฟ (A. Shcusev) สรา้งเมื่อปี 1930 หลังจากที่เลนินเสยีชวีติในปี 1924 ในช่วงแรกร่างของเลนินถูกเก็บรักษา
ไวอ้ยุ่ในสุสานไม ้ซึง่เป็นสถานทีบ่รรจุศพของเหลา่วรีบุรุษของโซเวยีต และเหลา่สมาชกิทีส่ าคัญของรัฐบาล มาถงึ
ชว่ง 1930 เอศ ชูเซฟ ไดเ้สนอใหส้รา้งสสุานเลนนิขึน้ใหม่บรเิวณดา้นหนา้ก าแพงเครมลนิ ปัจจุบันชาวรัสเซยีที่ยัง

รักแลเคารพเลนินไดม้าเขา้คิวเคารพศพกันอย่างไม่ขาดสาย น าท่านไปยัง ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum 
Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงเป็นหา้งที่
ใหญ่โตและสวยงาม สรา้งในปี คศศศ 1895 จ าหน่ายสนิคา้อุปโภค 

เสื้อผา้ แบรนด์เนม เครื่องส าอาง น ้าหอม และสินคา้ที่ระลกึ มี
รา้นคา้กวา่ 200 รา้น  

เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 (มือ้ที1่)  
      น าท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(Metro Tour) ถือ

ไดว้่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทาง

สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี
รถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลนิขึน้มาเป็น
ผูน้ า  สหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที ่ น ามาตกแต่ง

ภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะ
ของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดขีองวรีบุรุษ ซึง่จะ
สื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาด

ประดับลวดลายแบบโมเสก จากนั้น น าท่านสู่ ถนนอารบตั 
(Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กมศ เป็นทัง้ย่าน
การคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นน่ังเล่น รา้นอาหาร



 

ตา่งๆมากมาย และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย อสิระเลอืกชม 
ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี (มือ้ที2่)  
 หลงัทานอาหารค า่น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ักแรม พักผ่อนตามอธัยาศยั 

   ทีพ่กั : Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 

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

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที3่) 
น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) อกีหนึง่เมอืงท่องเทีย่วที่มชีือ่เสยีงแห่งหนึ่ง
ข อ ง แ ค ว ้น ม อ ส โ ก 

(Moscow) เมื อ ง ห ล ว ง
ของประเทศรัสเซีย โดย
ตัวเมืองนั้นตัง้อยู่ห่างจาก

กรุงมอสโคว์ไปทางทิศ  
ตะวันออกประมาณ  70 
กิ โ ล เม ต ร  เ ป็ น เมื อ ง

ท่องเที่ยวที่มีความโดด
เดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรม
ทางศาสนา ซึง่มีมาตัง้แต่

สมัย  ศตวรรษที่  15 -18 
เมืองเซอร์กาเยฟโปสาด 
ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของ

อ า ร า ม อ อ ร์ โ ธ ด อ ก ซ ์
(Orthodox) ซึ่งเป็นกลุ่ม
สถาปัตยกรรมของทรินิต ี

เซอร์กอิุส ลาวรา (Trinity 
Sergius Lavra) ที่ ไ ด ้รั บ
การยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกใน 1993 อีกดว้ย  ใหท้่ านเขา้ชมโบสถ์อสัสมัชญั  โฮลีทรนิิต ี้ (Holy Trinity 

Monastery)  สรา้งในสมัยพระเจา้อวีาน เลยีนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวหิารแห่งเครมลนิ ตกแตง่ภายใน
ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน  สรา้งในปี คศศศ1422-1423 เป็นโบสถแ์รกของเมืองน้ี สถาปัตยกรรมแบบยอด
โดมหัวหอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สยีงภายในเป็นโบสถท์ีท่ าพธิ ีท่านสามารถ

ร่วมสกัการะโลงศพของนักบุญเซอรเ์จยีสพรอ้มกบัประชาชนชาวรัสเซยีได ้จากนัน้มเีวลาเล็กนอ้ยใหถ้่ายรูปกับหอ
ระฆัง หรือจะรองน ้าจาก บ่อน ้าศักดิส์ทิธิ ์กลบัไปเป็นศริมิงคล น ้าในบ่อเป็นน ้าธรรมชาต ิ“มีเรือ่งเลา่ว่า ชายตาบอด
เดนิทางมาที่โบสถแ์ลว้คน้พบบ่อน ้าโดยบังเอญิ หลังจากน าน ้ามาลา้งหนา้ ความศักดิส์ทิธิก็์ท าใหช้ายตาบอด

สามารถมองเห็นได ้ 
เทีย่ง            รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ (มือ้ท ี4่)  
บา่ย น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที่ IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ที่สดุของประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้

พืน้เมอืงนานาชนิด ในราคาที่ถูกทีส่ดุ อาทเิช่น นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา แม่ลูกดก, ผา้คลุมไหล,่ อ าพัน ,ของที่ระลกึ
ตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย 

 

ค า่     รบัประทานอาหารค ่าทีภ่ตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่  (มื้อที5่)
  



 

                  หลังทานอาหารเย็นน าท่าน ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ี่ไม่ควรพลาด เช่น 
สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชพี แบ่งการแสดง 
ออกเป็น 2 ช่วง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากน้ียังมบีรกิารถ่ายรูปกบัสัตวต์า่งๆ และ
มขีองทีร่ะลกึดว้ย  

                  หมายเหตุ  : กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิ  

 ทีพ่กั: Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

    (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

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

           อาหารเชา้, เทีย่ง,เย็น 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที6่) 

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) สรา้งขึน้มาพรอ้มกรุงมอสโคว ์เป็นสถานที่

เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงเคยเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไป  
นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ จากนัน้ น าท่าน
เขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่(The Armory) เป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่เป็นพพิธิภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สุด

ของรัสเซีย ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงช่วงตน้
ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 และเป็นหนึ่งในสามพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองรัสเซียดว้ย น าเดนิทางสู่ เนนิ
เขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที่สรา้งในสมัยสตาลนิ 1ใน7ตกึ นอกจากน้ียังมแีผงลอยขายของที่ระลกึในราคาถูกตัง้อยู่เป็น
จ านวนมากที่ท่านสามารถเลอืกซือ้และต่อรองราคาไดด้ว้ย ใหท้่านถ่ายรูปกับมหาวทิยาลยัมอสโคว ์(Moscow 
University)  มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกข่องรัสเซยีมชีือ่เสยีงดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์สรา้งในสมัยสตาลนิ 

สรา้งเสร็จใน พศศศ 2496 สูงถงึ 36 ชัน้ บรรดาผูน้ ารัสเซีย (Russia)  และผูม้ีชือ่เสยีง ลว้นแลว้แต่เป็นศษิยเ์ของ
มหาวทิยาลยัแห่งน้ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีภ่ตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ (มือ้ท ี7่)  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA  ใหเ้วลาท่านไดอ้ิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนม
มากมาย  อาท ิเชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  อาหารจนี  (มือ้ที8่)  

 ทีพ่กั: Art Moscow Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  
  (ช ือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7 วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 
                   



 

วนัทีห่า้      ทา่อากาศยาน โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์- สนามบนินานาชาตอิาบดูาบ ี
           อาหารเชา้ 

เชา้              รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที9่) 
หลงัจากรบัประทานอาหารเช้า สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ ท่า
อากาศยาน โดโมเดเดโว กรงุมอสโคว ์เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลบัประเทศ

ไทย  
12.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตอิาบดูาบ ีเทีย่วบนิที ่EY068  
18.55 น.      เดนิทางถงึทา่อากาศยานอาบดูาบี ้รอท าการเปลีย่นเคร ือ่ง 

21.40 น.      ออกเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY402 
 

วนัทีห่ก      ทา่อากาศยาน สุวรรณภมู ิ 

 
06.45+1 น.     เดนิทางถงึทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

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

 

หมายเหต:ุ รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ 

การจราจรชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุดเป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ25ท่านและท่านยงัประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

3.กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

4.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรุณาช าระมัดจ า ทา่นละ 15,000 บาท 

ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (พรอ้มแจง้เลขสะสมไมล)์กรุณาสง่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 30 วนักอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (*จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวนัเดนิทางไป-กลบั*) 

กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุและด่านตรวจปฏเิสธการออกและ

เขา้เมอืงท่าน**กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื กรณีที่ท่านเดนิทางเป็นครอบครัว

หลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ**กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้ก่อนออกเดนิทาง

ตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารทุกอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิในสว่นน้ี 

 

5.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทาง

ออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่าน

ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไม่

อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

6.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

(ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักโรงแรมระดบัมาตรฐานหรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน กรณีพัก 3 ท่านถา้วนัที่เขา้พักหอ้ง

โรงแรมไมม่หีอ้ง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพกั 2หอ้ง (มีคา่ใชจ้่ายพักเดีย่วเพิม่) 

 

 



 

หมายเหตเุพิม่เตมิเรือ่งโรงแรม 

- เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง เดี่ยว (Single), หอ้งคู ่

(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละชัน้กนั และโรงแรมในรัสเซยีไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซ ึง่ถา้เขา้พัก 

3 ท่าน ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพักประเภท หอ้งคูแ่บบไม่มเีตยีงเสรมิ 

- โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่  

- กรณีที่มีงาน Trade Fair เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้จากราคาขายและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม ซ ึง่หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซ ึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5ศ คา่น า้หนกักระเป๋า สมัภาระทีส่ายการEtihad Airways 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เคร ือ่งได ้7กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6. คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทคา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ไมร่วมประกนัสุขภาพ 

(คา่ทวัรไ์มร่วมการประกนัความคุม้ครองการสูญเสยีหรอืเสยีหายของกระเป๋าเดนิทาง และทรพัยส์นิสว่นตวั กรณีเกดิ

ความเสยี บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบได)้ 

 
7.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  

7ศ คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนกังานขบัรถ  45 USD /ทา่น ตลอดทรปิการเดนิทาง 

8ศคา่วซีา่และบรกิารตา่งๆ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซี่ารสัเซยี 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่านลูกคา้

และบรษัิท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 25 ท่าน 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน

, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

7. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่

ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วนัก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 



 

12. บรกิารน ้าดืม่ท่านวนัละ1ขวดตอ่คนตอ่วนั 

13. การประกนัภัย ที่บรษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอุบัตเิหตุจากการเดนิทางท่องเที่ยว 

ตามพศรศบศ การท่องเที่ยว เท่านัน้ ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ

บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือวา่ท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกัน

สขุภาพในระหวา่งการเดนิทางไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

14. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเท่านัน้ 

15. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง

ไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทีย่ว อนัเน่ืองมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

16. กรณีท่านใส่หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ)เดนิทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร ์ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 

 

 

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


