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► RUSSIA + DUBAI 6 DAYS ◄  

ตามรอยฟตุบอลโลก “Fifa World Cup RussiA 2018”  

รสัเซยี ชมสถาปตัยกรรมหลากสสีนัหนึง่เดยีวของโลก  

ลอ่งเรอืชมความสวยงามใจกลางกรงุมอสโคว 

 ดนิแดนตะลยุเนนิทราย พระอาทติยต์กดนิ กนิบารบ์คีวิดไูบ  

 ::: ทีส่ดุแหง่ความม ัง่ค ัง่ ล า้สมยั ตกึสงูระฟ้า สวรรคบ์นดนิ ::: 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
พกัเดีย่ว/พกั 

3 ทา่น 
สายการบนิ จ านวน 

29 กนัยายน – 4 ตลุาคม 2561 31,113 8,500 EY 30 

10 – 15 ตลุาคม 2561 37,773 8,500 EY 30 

26 – 31 ตลุาคม 2561 37,773 8,500 EY 30 

02 – 07 ธนัวาคม 2561 Bus1 31,113 8,500 EY 30 

08 – 12 ธนัวาคม 2561 Bus1 37,773 8,500 EY 30 
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ปล.ไมม่รีาคาเด็กเนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ/ไมร่วมคา่วซีา่ทา่นละ 3,500 บาท/คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น 

เอกสารยืน่วซีา่ U.A.E.   หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาวหรอืฟ้าก็ได)้ 

 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี

15.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์Q สาย

การบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และบตัรโดยสาร 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

18.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงอาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตต ์โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY405 

22.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบูดาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรต น าทา่นรอตอ่เครือ่งสู ่กรุงมอสโคว (รสัเซยี) 

 

วนัทีส่อง สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิโดโมเดโดโว – กรงุมอสโคว (ประเทศรสัเซยี) – ตามรอยฟุตบอลบอลโลก 

2018 ลจุนกี ีสเตเดีย้ม – จตัรุสัแดง – วหิารเซ็นตบ์าเซลิ – หา้งกมุ – พระราชวงัเครมลนิ 

02.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY65 (บรกิารอาหารเสริฟ์รอ้น) 

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว (ประเทศรสัเซยี) เมอืง

หลวงของสหพันธรัฐรัสเซยี หลงัจากนัน้น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นตามรอย ฟุตบอลโลก 2018 ณ แดนหมขีาว 

พบกับลุจนกี ีสเตเดีย้ม(luzhnikistadium) (ชมดา้นนอก) สนามฟตุบอลที่

ใหญท่ีส่ดุของรัสเซยีตัง้อยูใ่นเมอืงหลวงมอสโคว สนามนี้ไดรั้บการปรับปรุงใหม่

เพือ่ใชเ้ปิดมหกรรมฟตุบอลโลก ฟีฟ่าเวลิดค์พั 2018 และยังเป็นสงัเวยีนส าหรับ

นัดชงิชนะเลศิฟตุบอลโลก ภายในสนามสามารถรองรับแฟนบอลไดถ้งึ 8 หมืน่

กวา่ทีน่ั่ง สนามแหง่นี้ยังไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสหพันธฟ์ตุบอลยโุรป(ยู

ฟ่า)อกีดว้ย อสิระใหท้า่นไดเ้ก็บภาพประทบัใจ จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นชมความวจิติรงดงามของ กรุงมอสโคว ์เมอืง

หลวงของประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี ทีย่ ิง่ใหญต่ัง้อยู่บนเนนิเขา  7 ลกู มแีมน่ ้ามอสควาไหลผ่านกลางเมอืง ผา่นชมยา่นธรุกจิ

การคา้ทีม่คีวามส าคัญในหนา้ประวตัศิาสตร ์จตัรุสัแดง (RED SQUARE) ซึง่เป็นสถานทีส่ าคญั

ตัง้อยู่กลางใจเมอืงของมอสโควเป็นจัตรัุสทีส่วยงามทีส่ดุในโลก เป็นสถานทีเ่ก็บศพเลนนิศาสดา

ของประเทศสงัคมนยิม สรา้งดว้ยหนิแกรนติ และหนิออ่น นับลา้นชิน้ตอกลงบนพืน้จนกลายเป็นลาน

หนิโมเสกเป็นพืน้ทีล่านกวา้ง ทางดา้นหนา้จัตรัุสแดงนัน้ เป็นทีต่ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูยข์องรัสเซยี 

สงัเกตไุดจ้ากทีพ่ืน้ถนนจะมสีญัลกัษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนีเ้องก็จะมนัีกทอ่งเทีย่วเขา้ไป

ยนืกลางวงกลมนัน้และโยนเศษเหรยีญขา้มไหลต่ัวเองไปดา้นหลงั เพือ่อธษิฐานใหไ้ดก้ลับมาทีม่อส

http://bit.ly/2NMk5YE
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โควอกีครัง้ ลานกวา้งของจัตรัุสแดงนีม้พีืน้ทีก่วา้ง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ท าหนา้ทีเ่ป็นสถานทีจั่ดงานส าคญัๆ ตา่งๆ ของ

รัสเซยีมาหลายยคุหลายสมัย บรเิวณจัตรัุสแดงยังประกอบไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วอืน่ๆ รายรอบอกีมากมาย  

 จากนัน้ชม วหิารเซ็นตบ์าเซลิ ST.BASIL'S CATHEDRAL (ชมดา้นนอก) หนึง่ใน

สถาปัตยกรรมทีก่ลายเป็นสญัลักษณ์ส าคญัของกรุงมอสโคว ดว้ยรูปทรงทีม่ลีักษณะ

เป็นโดมรูปหัวหอม สสีนัสดใส ตัง้ ตระหงา่นสงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงเครมลนิ 

สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบ

ชนะเหนอืกองทพัของมองโกลทีเ่มอืงคาซาน ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกด

ขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) 

และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเลา่สบืตอ่กนัวา่ พระเจา้อวีานที ่

4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแหง่นีม้ากจงึมคี าสัง่ใหป้นูบ าเหน็จแก่

สถาปนกิผูอ้อกแบบ ดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไมใ่หส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้ง

สิง่ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของ

สมญานามอวีานมหาโหด ผา่นชมสสุานเลนนิ อนุสรณ์สถานของผูน้ าพรรค

บอลเชวคิทีปั่จจบุนัลม่สลายไปกบัความยิง่ใหญข่องสหภาพโซเวยีต  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ณ หา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดังของกรุงมอสโคว ์

ณ หา้งสรรพสนิคา้ (GUM SHOPPING MALL) มขีนาดใหญท่ีส่ดุในรัสเซยี 

ตวัอาคารสวยงามมาก ออกแบบโดย Aleksander Pomerantsev ในปี 2432-

2436 ในรูปแบบเรยีกวา่ "Russian Revival" มหีลงัคากระจกโคง้ โครงเหล็กให ้

แสงสอ่งเขา้มาใหค้วามสวา่งแกต่วัอาคารไดเ้ป็นอยา่งด ีเป็นการประหยัด

พลงังาน มรีะเบยีงทางเดนิกอ่อฐิถอืปนู เดนิไดต้ลอด มคีวามสวยงามมากน่าเดนิเลน่ไมค่วรพลาดชม ภายในหา้งมรีา้นคา้กวา่ 

1,000 รา้นจ าหน่ายสนิคา้แทบทกุประเภทรวมถงึสนิคา้ยีห่อ้ดังๆ จากฝร่ังเศส สหรัฐอเมรกิา อติาลี ่รวมไปถงึรา้นอาหาร คาเฟ่ 

และภัตตาคาร 

น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ (Kremlin) สถาปัตยกรรมทีย่ ิง่ใหญ่

สวยงามโดยรอบนอกพระราชวงั อนัเป็นจดุก าเนดิแหง่ประวตัศิาสตรรั์สเซยีทีม่ี

อายุยาวนานกวา่ 850 ปี พระราชวงัเครมลนิ เป็นสญัลักษณ์และสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ทีข่ ึน้ชือ่อกีแหง่หนึง่ของกรุงมอสโกและ รัสเซยี เป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซาร์

และของประธานาธบิดขีองรัสเซยี พระราชวงัเคลมรนิเป็นหนึง่ในสถานทีท่ีต่อ้ง

อนุรักษ์ไวข้อง UNESCO เพือ่เป็นสมบตัขิองโลก อกีเหตผุลหนึง่ทีนั่กทอ่งเทีย่ว

เดนิทางมากรุงมอสโกก็เพราะวา่ตอ้งการมาชืน่ ชมพระราชวงัเครมลนิน่ันเอง  

พระราชวงัเครมลนิเป็นสิง่ปลกูสรา้งทีเ่กดิขึน้มาพรอ้มกับกรุงมอสโก ดงันัน้จงึเป็นศนูยร์วมของวฒันธรรมตา่งๆ ของชาวรัสเซยี

สมัยพระเจา้อวีานที ่3 ซึง่เป็นผูด้ ารใิหน้ าอฐิแดงมากอ่เป็นผนังของก าแพงและหอคอยของพระราชวงัเคลมลนิ เสร็จสิน้

ศตวรรษที ่15 พระเจา้อวีานที ่3 ไดรั้บการขนานพระนามวา่ มหาราช เพราะเป็นวางรากฐานขนบท าเนยีมและกฎระเบยีบตา่งๆ 

ใหป้ระเทศรัสเซยี  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUNFLOWER PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

::: OPTION ::: ชมละครสตัวช์ ือ่ดงักอ้งโลก รสัเซีย่นเซอรค์สั (Russian Circus) 

ภายในเป็นอัฒจันทรท์รงกลมลอ้มรอบ ภาพทีเ่ห็นจงึเป็นการมองจากทีส่งู ถา้จะ

ชมการแสดงละครสตัวอ์ย่างเดยีวก็คงจะน่าเบือ่คนจัดรายการคงเขา้ใจ จติวทิยา

เบือ้งตน้ขอ้นีด้ ีเพราะนอกจากการแสดงละครสตัวแ์ลว้ก็ตอ้งมกีารแสดงของคน 

การแสดงกายกรรมไตล่วด การขีม่า้ผาดโผน การแสดงมายากลทีช่วนคดิปรศินา

วา่แตล่ะฉากท าไดอ้ยา่งไร เกอืบทกุฉากสลับกบัการเตน้รวีวิประกอบดนตรขีอง

สาวงามรัสเซยี ทีม่เีรอืนร่างเซ็กซี ่เสือ้ผา้หลากสสีนั มวีงดนตรวีงใหญบ่รรเลง

สดๆ แสง ส ีเสยีงเขา้กบัจังหวะลลีาบรรยากาศในแตล่ะฉาก มารัสเซยีไมม่า

ดรัูสเซีย่นเซอรค์สั เหมอืนมาไมถ่งึ [จอง จ่าย จบ...ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง 10 วนั 

คา่ใชจ้่ายทา่นละ 1,800 บาท รวมรถไป-กลบัโรงแรม] 
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วนัทีส่าม ตลาดอสิไมลอฟสกี ้– สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว – อารามโนโวดวิชิี ่ 

  เปิดประสบการณ์ใหม ่  ไฮไลท์   * ลอ่งเรอืใจกลางกรงุมอสโคว * 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

น าทา่นแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดอสิไมลอฟสกี ้(IZMAILOVSKY FLEA 

MARKET) ตลาดของฝากและของที ่ ระลกึทีใ่หญท่ีส่ดุของกรุงมอสโก และตลาด

งานศลิปะหัตถกรรมทีใ่หญ่ทีส่ดุในมอสโกอกีแหง่หนึง่ ทีค่ลาคล า่ไปดว้ยผูค้นและ

สนิคา้น่าซือ้หา มคีวามสวยงามทางดา้นสถาปัตยกรรมและมชีวีติชวีาเต็มไปดว้ย

นักทอ่งเทีย่วจากทกุสารทศิ อสิระใหท้า่นซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคายอ่มเยาว ์

อาท ิตุ๊กตาแมล่กูดก เครือ่งประดบัจากอ าพัน งานหัตถกรรมพืน้บา้น เป็นตน้  

อสิระชอ้ปป้ิง จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นชม สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ความ

สวยงามใตภ้ภิพ เป็นเสน่หช์วนหลงไหลอกีอยา่งหนึง่ของกรุงมอสโคว ดว้ยการ

กอ่สรา้งทีย่ากมากในสมัยนัน้ (พ.ศ. 2474) และการตกแตง่ภายในแตล่ะสถานลีว้น

วจิติรการตา ไมว่า่จะเป็นงานปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกราส (กระจกส)ี อกี

ทัง้โคมไฟและลายประดบัดาตา่งๆ ลว้นปราณีต วจิติ

บรรจง การใหส้ตีา่งๆ เมือ่เปิดไฟแลว้ดอูบอุน่ กลมกลนื

กนัไมม่กีารขดัแยง้เลย การสรา้งรถไฟใตด้นิเป็นไปตามโครงการพัฒนาประเทศ 5 ปีแรก ของ 

โจเซฟ สตาลนิ ใชก้ าลงัทหารและเยาวชนทัง้ชายและหญงิกวา่ 13,000 คน อกีทัง้ยังมี

อาสาสมัครอกีมากมาย รถไฟสายแรกทีส่รา้งเสร็จ คอื Park Kultury เสร็จสนิปี พ.ศ. 2478 ยาว 

11.6 กโิลเมตร ตอจากนัน้อกี 4 ปี เปิดอกี 22 สถาน ีตามเจตนารมณ์ของเลนนิทีต่อ้งการรองรับ

ผูโ้ดยสารใหไ้ดถ้งึ 1 ลา้นคน แรงจงูใจทีท่ าใหส้รา้งรถไฟใตด้นิ เพือ่ใหป้ระชาชนใหเ้ห็นถงึความ

ยิง่ใหญ ่และเพือ่ใหป้ระชาชนชืน่ชอบในระบอบการปกครองของพรรคคอมมวินสิต ์ปัจจบุนัม ี165 

สถาน ีรวมระยะทาง 265 กโิลเมตร ความเร็วเฉลีย่ 90 กม. / ชม. ในชว่งสงครามกบัเยอรมันน ีใชเ้ป็นทีห่ลบภัยและเพือ่เป็นที่

ก าบงัตอ่สูก่บัทหารนาซ ี

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่อารามโนโวดวิชิี ่(Novodevichy Convent) (ชมดา้นนอก) หรอืเรยีกเป็นไทยๆวา่ 

วดันางช ีเป็นส านักนางชทีีส่วยงาม เกา่แกก่วา่ 300 ปี ตัง้อยูร่มิน ้าทางทศิตะวนัตกเฉยีงใตข้องกรุงมอสโคว สรา้งในศตวรรษ

ที ่16-17 ถอืเป็นงานชิน้เยีย่มของสถาปัตยกรรมแบบบารอค (Baroque) อารามชแีหง่นีถ้กูคน้พบปี ค.ศ.1524 ในการเฉลมิ

ฉลองชยัชนะของรัสเซยีจากการพชิติเมอืง Smolensk จากลทิัวเนยี แตไ่ดม้กีารกอ่สรา้งใหมโ่ดยปีเตอรม์หาราชนอ้งชายของ

พระนางโซเฟีย ซึง่ใชเ้ป็นทีป่ระทับแหง่ที ่2 ในขณะทีเ่ธอเป็นผูส้ าเร็จราชการแผน่ดนิของรัสเซยีในยคุ 1680 ศลิปะแบบ

มอสโกบาร็อกไดจ้ากอาคารสิง่ปลกูสรา้งภายในทีเ่ป็นสขีาวแดง โดยเฉพาะ Gate Church of the Transfiguration ซึง่อยู่

ทางก าแพงทศิเหนอื ตรงประตทูางเขา้ ดา้นบนเป็นหา้โดมทองและมกีากบาทแบบกางเขนอยูด่า้นบน สรา้งแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ.1688 ถอืเป็นมอสโควบาร็อกทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของรัสเซยี 

 ไฮไลท์   เปิดประสบการณ์ **ลอ่งเรอืชมความงามรมิสองฝั่งแมน่ า้กลางกรุง 

มอสโคว** ทีน่่าสมัผัสเมือ่มโีอกาสมาเยอืนรัสเซยี ชมบรรยากาศโดยรอบทีส่วยงาม 

(หมายเหต ุ: สภาพภูมอิากาศในวนัดงักลา่ว อาจสง่ผลตอ่การเดนิเรอื หาก

มทีศันวสิยัทีไ่มเ่อือ้อ านวยตอ่การเดนิเรอื บรษิทัเรอือาจไมเ่ปิดใหบ้รกิาร ท ัง้นี้

บรษิทัจะยดึถอืความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั)  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารน าทา่นกลบัเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUNFLOWER PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ ี ่ กรงุมอสโคว – น ัง่เครือ่งสูอ่าบดูาบี ้– ดไูบ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิโดโมเดโดโว  

10.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

12.50 น. ออกเดนิทางสูอ่าบูดาบี ้โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY68 (บรกิารอาหารเสริฟ์รอ้น) 

19.05 น.     เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตอิาบดูาบี ้เมอืงหลวงสหรัฐอาหรับเอมเิรสต ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ  
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น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั FORTUNE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

หากทา่นตอ้งการเปิดหูเปิดตาความงามในยามค า่คนื ► มาถงึประเทศศวิไิลซท์ ัง้ท ีเราใหท้า่นเปิดประสบการณ์

สนุกสนานกบัการทอ่งเทีย่วดว้ยตวัเอง◄ หัวหนา้ทวัรจ์ะน าทา่นเดนิเลน่ (ไมร่วมคา่พาหนะเดนิทางทกุชนดิ และคา่เขา้ชม

สถานทีต่า่งๆ) เปิดประสบการณก์บัไกดพ์าน ัง่รถ Monorial ทา่นสามารถเลอืกชมเทคโนโลยลี ้าสมัยของน ้าพุเตน้ระบ าที่

ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกโดยมกีารจัดแสดงทีบ่รเิวณหนา้หา้งดไูบมอลล ์เริม่ตัง้แต ่17.30-24.00 น. โดยการแสดงจะเริม่ทกุๆ 

30 นาท ีจากจดุนี้ทา่นสามารถถา่ยรูปคูก่บัตกึ เบริจ์ คาลฟิา(BURJ KHALIFA) แบบเต็มตวัตกึอกีดว้ย  

  

วนัทีห่า้  JUMEIRAH BEACH – MADINAT  JUMEIRAH SOUK – รา้นหนงั – เบริจ์ อลั อาหรบั – อาบดูาบี ้

  ไฮไลท์ ตะลยุทะเลทราย – สนามบนิอาบดูาบี ้

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

  น าทา่นชม ชายหาด JUMEIRAH BEACH ซึง่เป็นชายหาดตากอากาศที่

สวยงามยอดนยิมของดไูบ จากนัน้น าทา่น MADINAT JUMEIRAH SOUK 

ศนูยก์ารคา้สไตลอ์าหรบัโบราณ ตัง้อยูต่ดิรมิทะเล ภายในตกแตง่สวยงามแบบ

อาหรับ และมรีา้นคา้ทนัสมัยมากมายใหท้า่นจับจ่ายซือ้ของบรเิวณรอบสรา้งเป็น

สระน ้ามเีรอืทอ่งเทีย่วแบบเรอื GONDOLA ของอติาล ีจะน าทา่นชืน่ชมความ

สวยงามของภมูปิระเทศ และบรรยากาศรอบๆ อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ในบรเิวณ

พลาซา่ แวะถา่ยรูปกบัโรงแรม ตกึ เบริจ์ อลั อาหรบั BURJ AL ARAB โรงแรม

สดุหรูระดบั 7 ดาว ทีส่วยและหรูหราทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก และมชีือ่เสยีงของตะวนัออกกลางทีท่กุคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้

ไปสมัผัส ตัง้อยูร่มิอา่วอาหรับเป็นทีพั่กอาศยัของเศรษฐชีาวอาหรับ สถานทีน่ีเ้ป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์อนัส าคญัของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมเิรตต ์ปัจจุบนัเป็นโรงแรมรูปทรงเรอืใบทีส่วยและหรูหราทีส่ดุระดบัโลกและมชีือ่เสยีงของตะวนัออกกลางมี

ความสงู321 เมตรหรอื 1,050 ฟตุตัง้อยูบ่นเกาะเทยีมทีถู่กถมขึน้หา่งจากแถบชายหาดจเูมร่าห ์280 เมตร รมิอา่วเปอรเ์ซยีที่

ทกุคนใฝ่ฝันทีจ่ะมโีอกาสเขา้ไปสมัผัสซึง่เป็นทีพั่กอาศัยของเศรษฐชีาวอาหรับการกอ่สรา้งของตกึเริม่ตน้กอ่สรา้งใน พ.ศ. 

2537 แลว้เสร็จและเริม่เปิดใชง้านครัง้แรกเมือ่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542รูปทรงของตกึถกูสรา้งใหเ้หมอืนกบัใบเรอืของเรอืใบ

แบบชาวอาหรับ ซึง่ตัวตกึมเีสา 2 เสาแยกออกมาเป็นรูปตัว V ในขณะทีช่อ่งวา่งระหวา่งตวั V สว่นหนึง่ก็ปิดใหเ้ป็นหอ้งใหญ่ๆ  

และแบง่ออกเป็นชัน้ๆ สถาปนกิไดก้ลา่ววา่ "สิง่กอ่สรา้งนี้จะเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงดไูบซึง่ก็เหมอืนกับ โอเปร่าเฮาสท์ีเ่ป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงซดินยี ์หรอืหอไอเฟลทีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงปารสีและตกึบรุจญอ์ลั อาหรับก็ตอ้งการกลายเป็น

สญัลักษณ์ของเมอืงดไูบประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตสเ์ชน่กนั"   

  น าทา่นน่ังรถผา่นชม โครงการเดอะปาลม์ THE PALM ซึง่เป็นโครงการทีอ่ลงัการ สดุยอดโปรเจคสโ์ดยการถมทะเล ให ้

เป็นเกาะเทยีมสรา้งเป็นรูปตน้ปาลม์ 3 เกาะ บนเกาะมทีีพั่กโรงแรม รสีอรท์ อพารต์เมนต ์รา้นคา้ ภัตตาคาร รวมทัง้ส านักงาน 

ตา่งๆนับวา่เป็นสิง่มหัศจรรยอ์นัดบั 8 ของโลก แวะรา้นหนงั อดุหนุนสนิคา้พืน้เมอืงฝากทางบา้น 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชม ตกึ เบริจ์ คาลฟิา (BURJ KHALIFA) หนึง่ในฉากเสีย่งตายของพระเอก ทอม 

ครูซ  จากภาพยนตเ์รือ่ง (Mission Impossible 4) ซึง่สงูถงึ 828 เมตร (ณ ปัจจบุนันี)้ มทีัง้หมด 

162 ชัน้ โดยลฟิทท์ีม่คีวามเร็ว 10 เมตร ตอ่ 1 วนิาท ีภายในตกึประกอบดว้ย อพารท์เมนต ์

โรงแรม ส านักงาน ภัตตาคารหรู (*หมายเหต*ุ ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ BURJ KHALIFA) 

 ไฮไลท ์ น าทา่นเดนิทางเขา้สูแ่คมป์ สนุกสนาน ทวัรต์ะลยุทะเลทราย ทา่นจะสนุกกับการน่ังรถตะลยุ

ไปเนนิทราย สดุตืน่เตน้พรอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ หลงัจากนัน้น าทา่นเขา้สูแ่คม้ป้ิงกลาง

ทะเลทราย โดยภายในมกีจิกรรมตา่งๆใหท้กุทา่นร่วมสนุก อาทเิชน่ Henna Tattoo (ทดลอง

ศลิปะการเพนทล์วดลายบนผวิ แบบฉบับชาวอาหรับ), SHI SHA(เครือ่งสบูบารากู ่แบบฉบบัของ

ชาวอาหรับกลิน่ผลไม,้ GALA BAYA ใหท้า่นแตง่กายพืน้เมอืงแบบชาวอาหรับ ถา่ยรูปเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึฟร ีไมอ่ัน้ชมิชา

อาหรับ, ผลไมต้ามฤดกูาล, กาแฟ, น ้าอดัลม, น ้าดืม่, การขีอ่ฐู  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ แคม้ป้ิงกลางทะเลทราย สไตลบ์ารบ์คีวิ ดืม่ด า่บรรยากาศสดุคลาสสคิ  

 

 

 

 

 



6 

 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางเขา้สูส่นามบนิอาบดูาบี ้

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉนิทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่บัคัง่,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีวัแทนบรษัิท(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวนัและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

23.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY406 

 

วนัทีห่ก สนามบนิอาบดูาบี ้– สนามบนิสวุรรณภมู ิ

09.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทบัใจ............   

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอนัเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร

,การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท

(มัคคเุทศก,์หัวหนา้ทวัร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,การ

ตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตอุืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั...

กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิจากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนด

ของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณี. 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ ทัง้นีไ้ม่ครอบคลมุ

ประกนัสขุภาพ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่
พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

× คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศรัสเซยี กรณีประกาศใหก้ลบัมายืน่รอ้งขอวซีา่อกีครัง้ หากในภายหลงัทางรัฐบาลรัสเซยีประกาศใหย้ืน่ 
วซีา่ตามเดมิ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งจา่ยเพิม่ 2,000 บาท ส าหรับการยืน่รอ้งขอวซีา่ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระพรอ้มคา่ทวัร)์ 
× คา่วซีา่ดไูบ ทา่นละ 3,500 บาท 
× คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น
การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 15,000 บาท ภายหลงัจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวนัเดนิทางภายใน 20 

วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่วา่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้

แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 
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 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วนัเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี  
และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงด
การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วนั  ยนิดคีนืเงนิคา่มัดจ า 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 16 – 30 วัน  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 15 วัน  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทัวร ์100 % 
 

 จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศรสัเซยีใหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศรสัเซยีไมเ่กนิ 15 
วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง 
เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศรสัเซยี* ดงัตอ่ไปนี ้
 
1.   ตัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศรัสเซยี (ทางบรษัิทฯจัดการให)้ 
2.   สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศรัสเซยีได ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ 
เป็นตน้) 
3.   ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านักในประเทศรัสเซยี (ทางบรษัิทจัดการให)้ 
4.   ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านักในประเทศรัสเซยี (ทางบรษัิทฯจดัการให)้ 
 
 
คณุสมบตักิารเขา้ประเทศรสัเซยี (ส าหรบักรณีการเขา้ประเทศรสัเซยีดว้ยมาตรการยกเวน้วซีา่) 
1.   หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  
2.   กจิกรรมใดๆ ทีจ่ะกระท าในประเทศรัสเซยีจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ทีข่ดัตอ่กฎหมายและเขา้ขา่ยคณุสมบตักิารพ านักระยะสัน้ 
3.   ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านักไมเ่กนิ 15 วัน 
4.   เป็นผูท้ีไ่มม่ปีระวตักิารถกูสง่ตวักลับจากประเทศรัสเซยี มไิดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
      และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัทิีจ่ะถกูปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 
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หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษิทั 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตุ

จากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดย
โรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะ

ขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได  ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ

ไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของ

ผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกับตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนั

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้ง  

1DBL + 1เสรมิเตยีง = เพิม่ 8,500 บาท 
1TWN + 1เสรมิเตยีง = เพิม่ 8,500 บาท 

หรอืหากไมต่อ้งการเสรมิเตยีง ใชพั้กเดีย่ว = เพิม่ 8,500 บาท 

13. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของรัสเซยี หรอื วนัเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว
และ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทาง

ในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
14. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

15. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่วญีปุ่่ น ตามกฎหมายของประเทศรัสเซยี สามารถใหบ้รกิารวนัละ10ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดย

มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์น
การปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 
 

 


