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  เทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรปูทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จ้กัใน

นามโดมหัวหอม  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร ์ 

 น าทา่นน่ังรถไฟสูเ่มอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) เมอืงของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  

 เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่กบ็รวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ 

  เยอืนพระราชวงัเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ทีง่ดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน ้าพ ุ  

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด*** 

***ทานอาหารค า่ในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace)***           

 

 

 

 

 

 

 

Day 1    กรงุเทพ 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพ     

2 อาบดูาบ ี– มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว – สถานรีถไฟใตด้นิ – ถนน
อารบัต – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์

   BEST WESTERN 
VEGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 
3 มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ตลาดอสิมายลอฟ – น่ังรถไฟสูน่ครเซนทปี์

เตอรเ์บริก์พรอ้มอาหารค า่บนรถไฟ 
   PARK INN 

PRIBALTIYSKAYA 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

4 พระราชวงัฤดรูอ้น – พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ – รับประทานอาหารค า่
พรอ้มการแสดงทีพ่ระราชวงันโิคลสั 

   PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

5 พระราชวงัแคทเธอรนี – มหาวาหารเซนทไ์อแซค – ป้อมปีเตอร์

แอนดพ์อล – สนามบนิ – มอสโคว ์
    

BEST WESTERN 
VEGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 
6 พระราชวงัเครมลนิ – พพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี ่– จตรัุสแดง – วหิารเซนท์

บาซลิ – หา้งกมุ – ละครสตัว ์
   BEST WESTERN 

VEGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 
7 สนามบนิ – อาบดูาบ ี    

 

 
8 กรุงเทพ 
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15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั แอร์

เวย ์(EY) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

18.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ เอทฮิัท เทีย่วบนิที ่EY 405 

22.00 น. ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรทซ ์น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่ 

Day 2 

 อาบดูาบ ี– มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว – สถานรีถไฟใตด้นิ – ถนนอารบตั – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ 

03.10 น. ออกเดนิทางสูก่รุงมอสโควโ์ดยสายการบนิ เอทฮิทั เทีย่วบนิที ่EY 065                  

07.40 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์รว(์Sparrow Hills) จุดชมววิทีส่ามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนีย้ังมี

แผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากทีท่่านสามารถเลอืกซือ้และต่อรองราคาไดด้ว้ย  ชมสถานี

รถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่ง

ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซ

เวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของ

งานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงคุณความดขีองวรีบุรุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า 

ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก                                                                                  

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    น าทา่นสูถ่นนอารบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้น  

                            น่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย น าเขา้ชมวหิารเซนต ์

                             ซาเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็น 

                            อนุสรณ์ แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ  

                            45 ป 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ค า่  เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN VEGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

Day 3 
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 มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ตลาดอสิมายลอฟ – น ัง่รถไฟสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์พรอ้มอาหารค า่บนรถไฟ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี้เปรียบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะเมอืงซากอรส์ไดเ้ป็นทีต่ัง้ของศาสน

สถานทีใ่หญ่ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17  เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่กัดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลยัสอน

ศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ 

มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดกูของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจูบ

ฝาโลงศพ ชมโบสถอ์ัสสัมชญั (Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมัยพระ

เจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสมัชัญทีจ่ตุรัสวหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟ

รสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มแีท่น

ส าหรับประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรนีมหาราช 

ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตรัุสวหิารแหง่พระราชวงัเครมลนิ แตท่ีน่ีส่งูกวา่ชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the 

Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   น าทา่นสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ  

                           ในราคาทีถ่กูทีส่ดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล,่ อ าพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกี 

                           มากมาย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่ถานรีถไฟเพือ่น่ังรถไฟตอ่ไปยังนครเซนตปี์เตอรเ์บริก์                                 

.... น.  ออกเดนิทางสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริกืดว้ยรถไฟความเร็วสงูSapsan train  

 เย็น  รบัประทานอาหารค า่บนรถไฟระหวา่งเดนิทางไปยงันครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ 

    ….น.  ถงึนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์โดยสวสัดภิาพ 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PARK INN PRIBALTIYSKATYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4 

  พระราชวงัฤดรูอ้น – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – รบัประทานอาหารค า่พรอ้มการแสดงทีพ่ระราชวงันโิคลสั 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัฤดูร ้อน เปโตรดวาเรสต ์(Peterhof 

Palace) ทีส่รา้งขึน้ในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์  มหาราช พระต าหนักทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่

งดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน ้าพุทีพ่วยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและทีต่า่งๆ มากกวา่ 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง 
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ทา่นจะตืน่ตาตืน่ใจกับประตมิากรรมทีว่จิติรงดงามอลังการยิง่ หอ้งหับตา่งๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่าม

เรืองพรอ้มภาพเขยีนทีส่วยงามเก่าแก่ทรงคณุค่าทางประวัตศิาสตรจ์นมอิาจประเมนิค่าได ้ สว่นภายนอกก็เต็มไปดว้ย

พฤกษานานาพันธุแ์ละสวนน ้าพุอนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝร่ังเศส 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  น าชมความยิง่ใหญข่องพระราชวงัฤดหูนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งตา่งๆ มากกวา่ 1,050 หอ้ง  

                            สถานที ่แหง่นีเ้คยใชเ้ป็นทีรั่บรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสมัพันธไมตรไีทย-รัสเซยี     

                            ปัจจบุนัพระราชวงันีไ้ดถ้กูใชเ้ป็น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะ 

                            ล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดบัโลก เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกสัโซ, แรมบรันด,์  

                           แวนโกะ๊ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุของโลกแหง่หนึง่ 

เย็น รบัประทานอาหารพืน้เมอืงในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace) จากน ัน้ชมการแสดง

ศลิปะพืน้เมอืงของชาวรสัเซยี ทีม่ชี ือ่เสยีงในการแสดง การเตน้ร า การรอ้งเพลง การแตง่

กายชุดประจ าชาต ิ ตามเผา่ตา่งๆ ซึง่ทา่นจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึง่ในชว่งพกัการ

แสดงมบีรกิารอาหารวา่ง อาทเิชน่ ไขป่ลาคารเ์วยีร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ,     วอ้ดกา้ 

เป็นตน้ 

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PARK INN PRIBALTIYSKATYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5 

 พระราชวงัแคทเธอรนี – มหาวาหารเซนทไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – สนามบนิ – มอสโคว ์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ์ และมี

เหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ในวันที ่2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นิโคลัสที ่2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์ูกควบคุมตัวจาก

กลุ่มของ คณะปฏวิัต ิซึง่กลายเป็นประวัตศิาสตร์หนา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกิน้และราชวงศ ์    โรมานอฟทีย่าวนานกว่า 

200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ย

สถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสฟ้ีาสดใส มหีลังคา

รูปโดมสทีองสกุปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ทีทุ่กท่าน

จะตอ้งประทบัใจ อสิระใหท้า่นเดนิชมสวนอนัร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอธัยาศยั 
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 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  น าเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีส่ดุ และใหญ ่        

                           เป็นล าดบั  4 ของโลก ภายในมรีูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขยีนไอคอน โบสถศ์กัดิส์ทิธิแ์หง่นีเ้ป็นทีนั่บถอื 

                           ของชาวเมอืงอยา่งมาก เนือ่งจากครัง้หนึง่ตวัเมอืงถกูถลม่ดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืงแตม่หาวหิาร 

                           เซ็นตไ์อแซคแหง่นี ้จากนัน้น าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็น 

                           ทีค่มุขงันักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ กบันครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บ 

                            พระศพของสมาชกิในราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นสูส่นามบนิ 

เย็น อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

..... น. น าทา่นเดนิทางสูก่รงุมอสโควด์ว้ยเทีย่วบนิ ....... 

....... น. ถงึสนามบนิกรงุมอสโคว ์

   น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Best Western Vega หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 6 

  พระราชวงัเครมลนิ – พพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตรุสัแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้งกมุ – ละครสตัว ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม             

น าท่านชมเมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงิน         

การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยู่อาศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

หนาแน่นทีส่ดุในยโุรป น าทา่นเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้

ซาร์ทุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริ์ก  ปัจจุบันเป็นทีป่ระชุมของ

รัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสูจั่ตุรัสวหิาร ถา่ยรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิ

เอช ัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้น

งานพธิกีรรมทีส่ าคญั เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซารรา้งใน

สมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีสุ่ดในโลกเพื่อน าไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาด

ระหวา่งการหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทียั่งไมเ่คยมกีารใช ้

ยงิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของรัสเซยีเพื่อเป็นทีเ่ก็บ

สะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจาก
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ครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพย์

สมบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิร่าน 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  น าชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัศิาสตรข์องรัสเซยี 

                           ไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุนั  

                            สถานทีแ่หง่นีใ้ชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2   

                            บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนัไดแ้ก ่วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint  

                              Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิ 

                             ชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง  

                             5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดบั ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสนิคา้ 

                              กมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 

                             จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม และราคาคอ่นขา้งแพง 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด เช่น สุนขั ลงิ นก ฯลฯ 

รวมท ัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 

ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพกั 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถา่ยรูปกบัสตัวต์า่งๆ และมี

ของทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางคร ัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Best Western Vega หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 7 

  สนามบนิ – อาบดูาบ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

  น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรุงมอสโคว ์              

12.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่EY68         
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19.00  น. ถงึสนามบนิอาบดูาบรีอการเปลยีนเครือ่ง                                

23.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่EY406  

Day 8 

กรงุเทพ 

 09.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ  

 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

RUSSIA  MAXXX 8 Days 5 Nights By EY 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:        17-24 เม.ย., 24 เม.ย.-1 พ.ค. 61   

1-8, 8-15, 15-22 พ.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,911.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,911.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถาม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  22,000.- 
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เงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้

เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดง

ตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

  

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยูก่ับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทาง

บรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ ค่าซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยเูอสดอลลา่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั :  

8 x 3 = 24 ยเูอสดอลลา่ร)์  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งทีน่ ัง่สายการบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณี

ออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งทพีกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้้องพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมในรสัเซยีไม่

มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกตา่งกนั 

 

หมายเหตุ 

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20 ทา่น 

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล

, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด 

7.  ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
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บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 


