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

นามโดมหัวหอม  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร ์ 

 เขา้ชมโบสถห์ยดเลอืด (Blood Church) ทีน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์  

 เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่กบ็รวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ 

 น ัง่รถไฟตูน้อนระดบัเฟิรส์คลาสสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ 

SUPER SAVE RUSSIA EASY    

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิ เอทฮิทัแอรเ์วย ์(EY) 

โดยสายการบนิ การบนิไทย (TG) 

 
 เร ิม่เพยีง 52,900.- 
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        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่  29 พ.ค.-5 ม.ิย. 61   52,900.- 

วนัที ่  5-12 ม.ิย. 61 52,900.- 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  
หรอื ในระดบัเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 

อาบดูาบ ี– มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว – สนามกฬีาลซุนกี ี– 

ถนน อารบตั – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์–  ออกเดนิทางนครเซนทปี์

เตอรเ์บริก์ดว้ยรถไฟตูน้อนสูแ่บบเฟิรส์คลาส 

✈ O X 
พักบนรถไฟตูน้อนแบบเฟิร์
สคลาส (First Class) 

3 
เซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – พพิธิภณัฑเ์รอืรบออ

โรรา่ - โบสถห์ยดเลอืด - ถนนเนฟสกี ้ 
X O X 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA หรอื
เทยีบเทา่ 

4 
มหาวหิารเซนตไ์อแซค –ป้อมอเีตอรแ์อนดพ์อล - พชุกิน้ - 

พระราชวังแคทเธอรนี 
O O O 

PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA หรอื
เทยีบเทา่ 

5  รถไฟความเร็วสงู – มอสโคว ์- OUTLET  O X O 
BEST WESTERN VEGA  
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
ชมกรงุมอสโควด์ว้ยรถไฟใตด้นิ - พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑ์

อารเ์มอรี ่– จตรัุสแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้งกมุ 
O O X 

BEST WESTERN VEGA  
หรอืเทยีบเทา่ 

7 อาบดูาบ ี– สนามบนิ O ✈ ✈  

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี

15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู8

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก 

 

18.20 น. 
 

ออกเดนิทางโดยสายการบนิ เอทฮิทั เทีย่วบนิที ่EY 405 (คณะวนัที ่29 พ.ค. – 

5 ม.ิย. 61 และ 5-12 ม.ิย. 61 จะออกเดนิทางเวลา 20.45 น. และจะเลือ่น

เวลานดัเป็น 17.30 น.) 

 

22.00 น. ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรทซ ์น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่

เดนิทางตอ่ 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง     อาบดูาบ ี– มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว – สนามกฬีาลซุนกี ี– ถนน           

                                               อารบตั – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์–  ออกเดนิทางนครเซนทปี์เตอรเ์บริ ์

                                               กดว้ยรถไฟตูน้อนสูแ่บบเฟิรส์คลาส 

03.10 น. 
 

ออกเดนิทางสูก่รงุมอสโควโ์ดยสายการบนิ เอทฮิทั เทีย่วบนิที ่EY 065  
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07.40 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรงุมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  ผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้ น าเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์รว(์Sparrow Hills) จดุชมววิทีส่ามารถ

มองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึ

ทีส่รา้งในสมยัสตาลนิ นอกจากนีย้งัมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถกูตัง้อยู่

เป็นจ านวนมากทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย  น าทา่นถา่ยรปู

ดา้นนอกชมสนามกฬีาลจุนกี ีซ ึง่เป็นสนามกฬีาทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศรัสเซยี มี

ความจทุีน่ั่งทัง้หมด 89,318 ทีน่ั่ง แตเ่ดมิสนามกฬีานีถ้กูสรา้งมาเพือ่รองรับกฬีา

โอลมิปิกปี 1980 ฤดรูอ้นชงิแชมป์โลกในฮอ็กกีน้ ้าแข็งกรฑีาและรักบี ้และ

คอนเสริต์ทีม่นัีกดนตรทีีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุในโลก ตลอดชว่งเวลานีอ้ยา่งไรก็ตาม

ฟตุบอลมบีทบาทพเิศษสนามทีม่เีจา้ภาพมากกวา่ 3,000 แมทช ์ปัจจบุนัยงัใช ้

เป็นสนามเหยา้ของสโมสร CSKA มอสโคว ์และยงัเป็นหนึง่ในสนามหลักทีใ่ชจั้ด

งานแขง่ขนัฟตุบอลโลกปี 2018 ทีรั่สเซยีเป็นเจา้ภาพ 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บา่ย น าท่านสู่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 

แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยงัมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน 

รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย น าเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์

(Cathedral of Christ the Saviour) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

รัสเซยี สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์ แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.

1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี โดยเริม่

กอ่สรา้งวันที ่10 กนัยายน 1839 ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ Konstantin 

Thon 

 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 น าทา่นเดนิทางออกเดนิทางสูเ่มอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ดว้ยรถไฟตูน้อนแบบเฟิรส์คลาส (First Class) 

 

 
 
  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     เซนตปี์เตอรส์เบริก์ – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ –  

                                             โบสถแ์หง่หยดเลอืด –พพิธิภณั์เรอืออโรรา่ ถนนเนฟสกี ้

เชา้ อสิระอาหารเชา้ ตามอธัยาศยั 

  น าชมความงดงามของนครเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St.Petersburg) ทีส่รา้งโดย

พระเจา้ปีเตอร์มหาราชเมือ่ปี ค.ศ.1703 ไดรั้บฉายาว่า“ราชนิีแห่งยุโรปเหนือ”  

จากนัน้เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่ก็บรวบรวม

งานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก 
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เชน่ ลโีอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกัสโซ, แรมบรันด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภัณฑ์

ศลิปะทีส่วยทีส่ดุและใหญท่ีส่ดุของโลกแหง่หนึง่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเขา้ชม  โบสถแ์หง่หยดเลอืด (Church of the Savior on Spilled 

Blood) ซึง่เป็นโบสถท์ีส่วยงาม แตแ่ฝงไปดว้ยประวัตศิาสตรแ์หง่ความเศรา้ เป็น

อนุสรณ์ทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรท์ี ่3 สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึพระบดิา หรอืพระเจา้อ

เล็กซานเดอรท์ี ่2 ซึง่ถกูลอบปลงพระชนมบ์รเิวณนี ้ในปี ค.ศ. 1881  

น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกที่ พพิธิภณัฑเ์รอืรบออโรร่า (Russian Cruiser 

Aurora Museum) ซึง่ป็นเรอืรบจอดทอดสมออยูใ่นแมน่ ้า แต่ปลดประจ าการ

แลว้ อดตีเคยเป็นเรอืลาดตระเวนตดิธงสแีดงเขา้ร่วมรบสงครามรัสเซยีกับญีปุ่่ น 

และสงครามปฏวิัตเิปลีย่นแปลงระบอบการปกครอง จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้ของที่ระลกึจากรา้นคา้ ไวเ้ป็นความทรงจ ากลับไปจากนัน้น าท่านเดนิเล่นที ่

ถนนเนฟสกี ้(Nevsky Prospekt) ถนนประวัตศิาสตรศ์ูนยก์ลาง แห่งเมอืง

เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก สรา้งขึน้ปี ค.ศ.1710 ในสมัยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช โดย

สถาปนกิ ชือ่ว่า Alexandre Jean Baptiste Le Blond มคีวามยาวทัง้สิน้ 4.5 

กโิลเมตร เริม่ตน้จากหนา้พระราชวังฤดูหนาว Hermitage และสิน้สุดที่สถานี

รถไฟ เป็นจุดศูนยร์วมทัง้ย่านการคา้ ที่อยู่อาศัย ทีต่ัง้ของพระราชวัง โรงละคร 

โรงแรม รา้นคา้ และสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้่านไดอ้สิระช็

อปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PARK INN PRIBALTIYSKATYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง   พชุก ิน้ – พระราชวงัแคทเธอรนี – มหาวหิารเซนตไ์อแซค –  

                                            ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสูเ่มอืง Tsarskoye Selo หรอื เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมอืงนี้เป็นที่

ประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ ์และมเีหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ในวันที ่2 เมษายน 

ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลัสที ่2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศถ์กูควบคมุตัวจากกลุม่ของ 

คณะปฏวิัต ิซึง่กลายเป็นประวัตศิาสตรห์นา้สดุทา้ยในเมอืงพุชกิน้และราชวงศโ์ร

มานอฟทีย่าวนานกว่า 200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine 

Palace) ภายในพุชกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสาน

โดยน าเอาความโดดเด่นของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสฟ้ีา

ระยะทาง 27 ก.ม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท ี
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สดใส มหีลังคารูปโดมสทีองสุกปลั่งภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับรอ้ย

โดยเฉพาะหอ้งอ าพัน (Amber Room) ทีทุ่กท่านจะตอ้งประทับใจ อสิระใหท้่าน

เดนิชมสวนอันร่มรื่นงดงามในสไตลฝ์ร่ังเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้าม

อธัยาศัย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นเขา้ชมวหิารเซ็นไอแซค (St. Isaac's Cathedral) เริม่กอ่สรา้งตัง้แต่

ปี ค.ศ. 1818 แลว้เสร็จเมือ่ปี ค.ศ. 1858 เป็นหนึง่ในมหาวหิารที่สวยทีสุ่ดของ

รัสเซีย สรา้งในสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ออกแบบโดยสถาปนิกชาว

ฝร่ังเศส Auguste de Montferrand ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 40 ปี ประกอบดว้ย

เสาหนิแกรนติ 48 ตน้ น ้าหนักตน้ละ 114 ตัน ถายในประดับประดาดว้ยปฏมิากรรม

บอร์น และภาพวาดกว่า 400 ช ิน้ โดมทองอันสง่างามที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงดว้ยขนาดมหมึาทีม่เีสน้ผ่านศูนยก์ลางถงึ 25.8 เมตรซึง่เป็นอันดับที ่4 ของ

โลกรองจากมหาวหิารเซนตปี์เตอรท์ีก่รงุโรม มหาวหิารเซนตป์อลทีล่อนดอน และ

มหาวหิาร "สตา เดล ฟีออเร" ที่ฟลอเรนซ ์น าท่านเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์

พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็น  ทีคุ่มขังนักโทษ

ทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สรา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบริ์ก 

ปัจจบุนัใชเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บพระศพของสมาชกิในราชวงศโ์รมานอฟทกุพระองค ์

ระยะทาง 27 ก.ม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท ี

 
 
 
 
 
 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก PARK INN PRIBALTIYSKATYA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง  น ัง่รถไฟความเร็วสงูสูก่รงุมอสโคว ์– เอา้ทเ์ลทพโูคโว   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

.....น. 

  

น าทา่นเดนิทางสูก่รงุมอสโควด์ว้ยรถไฟความเร็วสงู (SAPSAN TRAIN)  

.....น. ถงึกรงุมอสโควโ์ดยสวัสดภิาพ  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย   

บา่ย 

 

 

 

น าท่านเดนิทางไปยงัเอา้ทเ์ลต วลิเลต พูโคโว (Outlet Village Pulkovo) 

ใหท้่านไดอ้สิระช็อปป้ิงและเลอืกสนิคา้ต่างๆมากมาย เชน่ ADIDAS , LACOSTE 

,MASSIMO RENNE , MEUCCI , NIKE , FURLA UNDER ARMOUR และอืน่ๆ  

อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัย 

ระยะทาง 20 ก.ม.  

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BEST WESTERN VEGA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



DME-EY001    หนา้ 6 จาก 11 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง     ชมกรงุมอสโควด์ว้ยรถไฟใตด้นิ - พระราชวงัเครมลนิ –  

                                             พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตรุสัแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้งกมุ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าทา่นชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ดว้ยรถไฟใตด้นิ โดยกรุงมอสโควนั์น้

เป็นเมอืงหลวงทีเ่ชือ่มต่อดว้ยสถานีรถไฟใตด้นิถงึกันทัง้หมด ท าใหก้ารเดนิทาง

ดว้ยรถไฟใตด้นินัน้สะดวกเป็นอยา่งมาก และ สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคนัน้ ถอื

ไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการ

ตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจาก

ชว่ง แรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรม

ทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะ

ของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูป

ของงานปัน้ รปูหลอ่ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก น าท่าน

เขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของ

พระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนคร

เซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ

ประมขุของประเทศ น าทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซิ

เอชั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์

อัสสัมชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้นงานพธิกีรรมทีส่ าคัญ เชน่ การประกอบพธิี

บรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมัย

พระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอ

ระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้

ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญท่ีส่ดุในโลกทีย่งัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ย

บรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์ัสสัมชัญจะไม่อนุญาต

ใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory) 

เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของ

รัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอ

รี่เป็นหนึ่งในสามพิพธิภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินที่

สมบรูณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิรา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที่เป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทาง

 



DME-EY001    หนา้ 7 จาก 11 

ศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบัน 

สถานทีแ่หง่นีใ้ชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน 

และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของ

กลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil’s 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ย

ศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซา

วเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ า

มาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.

1995 อิส ระใหท้่ านได จั้บจ่ายใชส้อยที่  ห้างสรรพสินค้ากุม  (GUM 

Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ. 1895 

จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม 

ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Best Western Vega หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง         สนามบนิ – อาบดูาบ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกรงุมอสโคว ์  

12.45 น. 
 

ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่EY68 

 

 

19.00 น. 
 

ถงึสนามบนิอาบดูาบรีอการเปลยีนเครือ่ง 

 

 

23.30น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่EY406    

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง         กรงุเทพ 

09.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ    

 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 
 

โปรแกรม : SUPER SAVE RUSSIA EASY 8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เอทฮิทัแอรเ์วย ์(EY) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           1-8 พ.ค., 29 พ.ค.-5 ม.ิย. 61  

5-12 ม.ิย. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 52,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) สอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 52,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
สอบถาม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ 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 เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- 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) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก 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)์ 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

  

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ 

ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

เงือ่นไขการจอง 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

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 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

10.  

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 


