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วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมู•ิสนามบนินานาชาติ อาบูดาบี (-/-/-) 

 

15.00 น. พรอ้มกนัที ่ สนามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 8เคาน์เตอร ์ T สายการบนิ Etihad Airways (EY) โดยมเีจา้หนา้ที่

อ  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที่สอง สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรสัเซีย • เทอืกเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ •

จตัรุสัวิคเตอเรยี • สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโคว ์• ถนนอารบตั (-/กลางวนั/เยน็) 

 

  

18.05 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาต ิอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิ

ที ่EY405 (ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 6-7 ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

 

 

 

02.30 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศรสัเซยี เมอืงมอสโควว ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY65 

07.20 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมอืงมอสโคว ประเทศรสัเซยี ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรยีบรอ้ย พบการ

ตอ้นรบัอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที่ 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิสS์parrow Hills หรอื เนินเขานกกระจอกจดุชมทศันียภาพของกรุงมอสโคว ที่

สามารถชมดา้นล่างไดเ้กอืบท ัง้หมด จงึท าใหเ้ลนิน ผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตีเลอืกเนินเขาแห่งน้ีเป็นทีต่ ัง้บา้นพกัของ

ตน ปจัจบุนัพื้นทีด่งักลา่วเป็นทีต่ ัง้ของมหาวทิยาลยัมอสโคว ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดในรฐัเซยี

จากนัน้ น าท่านชม ประตูชยัมอสโคว ที่บรเิวณจตัุรสั วคิเตอเรยี ประตูชยัน้ีสรา้งขึ้นเพือ่เฉลมิฉลองชยัชนะ ที่มต่ีอนโป

เลยีน ในสงครามปาตรโิอตคิ เมือ่ปี ค.ศ. 1812  
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วนัที่สาม เมืองซารก์อรส์•โบสถโ์ฮลทีรนิีตี้  •โบสถอ์สัสมัชญั • บอ่น้ําศกัดิ์สทิธิ์ •ตลาดอสิไมโลโว  •มหาวิหารเซนตเ์ดอะ

ซาเวียร์ (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

  

 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนั้น สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว ์(Moscow Metro) ตื่นตากบัการผสมผสานระหว่างเทคโนโลย ีกบัสถาปตัยกรรม

หลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน เป็นตน้ ชมพรอ้มกบัชอปป้ิงที่ถนนคนเดนิ ถนนอารบตั 

(Arbat Street) ทีต่ ัง้อยู่ในใจกลางของแหลง่ประวตัิศาสตร ์และถอืว่าเป็นหน่ึงในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว ์ทีม่ชีื่อ

ปรากฏในประวตัศิาสตรม์าต ัง้แต่ศตวรรษที ่15 โดยตลอดความยาว 1.8 กโิลเมตร เตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของที่

ระลกึ รา้นคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่งชมุนุมของศิลปินอนิดี้ ทีม่าโชวฝี์มอืกนัจดัแบบไมม่ใีครยอมใคร 

 

 

 

 

 

 

  เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ที่พกั Vega Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เป็นเมอืง

ทีต่ ัง้อยู่ห่างจากมอสโคว ไปทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ

ประมาณ 70 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 1 

ช ัว่โมงครึ่ง เมอืงน้ีเปรียบเสมอืนเมอืงโบราณ เป็นที่ต ัง้ 

ของศาสนสถานที่ ใหญ่ที่ สุดและเก่าแก่ ที่ สุด ใน
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คริสตศ์ตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่ศกัดิ์สทิธิ์ของประเทศ โดยประวตัิแรกเริ่ม ในปี ค.ศ.1354 นกับุญเซอรเ์ยฟโป

สาด (SergiyeyPosad) หรอื เซอรเ์จยีส(Sergius) แห่งราโดเนซ(Radonezh) เดนิทางมาแสวงบุญจนถงึเมอืงน้ี และเลอืก

สถานทีน้ี่เพราะว่ามคีวามสงบ นกับญุเซอรเ์จยีสไดบ้  าเพญ็เพยีรจนบรรลุ สามารถรกัษาคนไขใ้หห้ายได ้อีกท ัง้ในยามทหาร

จะออกศึก ถา้มาขอพรกจ็ะชนะศึก ท าใหเ้ป็นทีศ่รทัธาอย่างมาก เมอืงซารก์อรส์ เป็นศูนยก์ลางของคริสตศ์าสนา เน่ืองจาก

ประกอบไปดว้ยสถานที่ศกัดิ์สทิธิ์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ โบสถโ์ฮลีทรินิตี้   (Holy Trinity Monastery) ซึ่งเป็นโบสถแ์ห่งแรกของ

เมอืง อีกท ัง้ยงัเป็นที่ฝงัศพของนกับุญเซอรเ์จียสอีกดว้ย แต่เดิมโบสถห์ลงัน้ีสรา้งดว้ยไม ้และหลงัจากที่มกีารรื้อและขุด

พื้นเพื่อก่อสรา้งเป็นโบสถปู์น ก็ไดข้ดุไปพบกบัศพของนกับุญเซอรเ์จียสซึ่งไม่เน่าเป่ือยอยู่ขา้งใตน้ัน้ดว้ย ปจัจุบนัลกัษณะ

ของโบสถแ์ห่งน้ีก็เป็นโบสถส์ีขาว มหีลงัคาเป็นยอดโดมสีทองอร่ามโดยเฉพาะ เวลาตอ้งแสงอาทติยจ์ะสวยงามมาก ส่วน

ภายในก็ยิ่งมคีวามงดงามอลงัการดว้ยภาพเขยีนแบบเฟรสโก (เขยีนบนปูนเปียก) ท ัง้บนผนงัและบนเพดาน อีกท ัง้ยงัมี

ภาพไอคอน หรอืภาพวาดรูปนกับญุต่างๆ ประดบัอยู่ถงึ 5 ช ัน้ และมโีคมไฟระยา้สวยงามมาก เมือ่ออกมาจากโบสถท์รีนิตี้

แลว้ น าท่านมายงั โบสถอ์สัสมัชญั (AussumptionCatherdral) โบสถส์  าคญัอีกแห่งหน่ึงที่น่ี โบสถห์ลงัน้ีชื่อเหมอืนกบั

โบสถอ์สัสมัชญัในเครมลนิ แถมยงัมลีกัษณะคลา้ยกนัอีกคือเป็นอาคารสขีาว ช่องประตูหนา้ต่างท าเป็นวงโคง้ มยีอดโดม

หา้ยอด จะต่างก็ตรงที่โบสถอ์สัสมัชญัที่เครมลนิจะเป็นโดมสทีอง แต่ที่น่ีจะเป็นโดมสนี า้เงนิมลีวดลายเป็นดาวสทีองดวง

เลก็ มโีดมตรงกลางเท่านัน้ที่เป็นสีทอง ภายในโบสถแ์ห่งน้ีมโีลงศพของนกับวชส าคญัๆ อยู่มากมาย มภีาพวาดไอคอน 

และโคมไฟระยา้สวยงามมากเช่นกนัเมือ่ออกมาดา้นนอกโบสถอ์สัสมัชญัแลว้ จะพบหอระฆงั ที่ต ัง้สูงสง่าอยู่ขา้งๆ มองไป

ทางดา้นหนา้ก็จะเหน็อาคารสามชัน้สแีดงสวยงาม นัน่ก็คือ สุสานของพระเจา้ซารแ์ละครอบครวั และใกล ้ๆ  กนันัน้ก็จะ

เป็นบ่อน้ําศกัด์ิสทิธ์ิ (Chapel over the well) ซึ่งมตี านานว่าไวว้่ามชีายตาบอดไดม้าลา้งหนา้ที่ตาน า้แห่งน้ีแลว้ท าใหต้าที่

บอดสามารถมองเหน็ไดอ้ีกคร ัง้ จึงมผูีค้นมากมายที่ตอ้งการไดน้ า้จากที่น่ีไปดื่มกินเพื่อความเป็นมงคล ดงันัน้จึงมกีารต่อ

น า้จากตาน า้นัน้ขึ้นมาเป็นน า้พ ุ
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงมอสโคว และเขา้สู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Ismailova Market) ตลาดสนิคา้หตัถกรรมและของเก่า

อนัลอืชื่อ ของประเทศรสัเซยีหรือจตจุกัรแห่งประเทศเทศรสัเซยีตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของทีร่ะลกึ และของเก่า 

ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตัง้อยู่ที่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวนัออกของกรุงมอสโคว ์เรยีกไดว้่า  

ราคาถกูทีสุ่ด และยงัมใีหเ้ลอืกหลากหลายคุณภาพและราคา พรอ้มใหอ้สิระแก่ท่านไดเ้ดินเที่ยวชมและเลอืกซื้อของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น  น าท่านชมความงามของ มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร(์St.Saviour Cathedral)หรอืทีเ่รียกกนัว่า มหาวหิารโดมทอง 

เป็นวหิารที่ใหญ่ที่สุดในรสัเซยีและสูงที่สุดในโลก ตัง้อยู่ต ัง้อยู่ริมฝัง่แมน่ า้ Moskva เมอืงมอสโก ประเทศรสัเซยี สรา้งขึ้น

ในสมยัของพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอร ์ที ่1 เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะและแสดงกตญัญุตาแด่พระเป็นเจา้ทีท่รงช่วย

ปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี 
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วนัที่สี่ มอสโคว ์พระราชวงัเคลมลนิ •โบถสอ์สัสมัชญั • พพิธิภณัฑอ์เมอรี่แชมเบอร•์จตัรุสัแดง •มหาวิหารเซนตบ์าซิล 

หา้งสรรพสนิคา้ GUM • ชมการแสดงละครสตัว ์     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

 

  

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ที่พกั Vega Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น ชมความสวยงามและเจรญิรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว ์ซึง่ถอืเป็นเมอืงหลวงของ ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยีที่ยิง่ใหญ่ น าท่าน

เขา้ชม พระราชวงัเคลมลนิสญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีต อนัเป็นจดุก าเนิดของประวตัศิาสตรร์สัเซยีทีม่มีายาวนาน

ในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีน่ี่เปรียบเสมอืนหวัใจของกรุงมอสโคว ์อกีท ัง้ยงัเป็นที่ประทบัของพระเจา้ซาร์

ทกุพระองค ์จนกระท ัง่ พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงเสดจ็ไปประทบั ณ พระราชวงัเซนตปิ์เตอรส์เบริก์ ชาวรสัเซยีเชื่อว่า

ทีน่ี่เป็นที่สถติยข์องพระเจา้ ปจัจุบนัเป็นพพิธิภณัฑ ์ที่ส  าหรบัการจดัประชมุของรฐับาล และรบัรองแขกระดบัประเทศ ชม

โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงเก่าแก่ ทีถ่อืว่าส  าคญัที่สุดในเคลมลนิ ซึง่สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลยีน โดยสรา้งทบัลงบน

โบสถไ์มเ้ก่าทีม่มีาก่อนแลว้ ใชเ้พือ่ในการประกอบพธิีราชาภเิษก และการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 
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เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนั้น ชม จตัรุสัแดง(Red Square)สถานทีส่  าคญัใจกลางเมอืงมอสโคว ์สรา้ง 

ในสมยัครสิศตวรรษที ่17 ทีเ่ป็นศูนยร์วมเหตกุารณส์ าคญัต่าง ๆ เช่น  

งานเทศกาลเฉลมิฉลอง หรอืการประทว้ง ต ัง้แต่อดีตจนถงึปจัจบุนัและ 

ยงัถอืไดว้่าเป็นจตัุรสัที่มคีวามสวยงามมากที่สุดในโลก บรเิวณโดยรอบ  

ยงัประกอบไปดว้ยสถานทีส่  าคญัของประเทศ อกีหลายแห่งทีส่ามารถ 

ไดช้ม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)  

สถานที่ทีซ่ึง่ถกูยอมรบัว่าสวยงามทีสุ่ดในเมอืงมอสโคว ์จนไดร้บัการ 

ขนานนามว่า “โบสถลู์กกวาด” สรา้งขึ้นดว้ยศิลปะรสัเซยีโบราณ  

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสสีนัสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก  

ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อวีานที ่4 จอมโหด  

เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัมองโกลทีเ่มอืงคาซาน 

และดว้ยความสวยสดงดงาม วจิติรบรรจงของวหิาร จงึท าใหเ้ป็นที่ 

พอพระทยัของพระเจา้อวีานที ่4 เป็นอย่างมาก จงึมคี าส ัง่ใหปู้นบ าเหน็จ 

แก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาท ัง้สองขา้งทิ้งเสยี เพือ่ไมใ่หส้ถาปนิคผูน้ี้ 

สามารถสรา้งสิง่สวยงามกว่าน้ีไดอ้กี การกระท าของพระองคใ์นคร ัง้นัน้  

ส่งผลใหท้กุคนขนานนามว่า “พระเจา้อวีานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour clock tower) ทีต่ ัง้อยู่บนป้อมสปาส 

สกายา เป็นศิลปะแนวโกธคิ ปลายยอดถูกประดบัดว้ยดาว 5 แฉกที่ท  ามา 

จาก ทบัทมิ โดยพรรคคอมมวินิสตเ์ป็นผูป้ระดบัในปี ค.ศ.1995 น าท่านเขา้ชมและชอปป้ิง หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM 

Department store) สถาปตัยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปจัจุบนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น า 

จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง น า้หอม แบรนดด์งัทีม่ชีื่อเสยีงทีเ่ป็นรุ่นลา่สุด 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารกัของบรรดาสตัวแ์สนรูแ้ละตื่นตากบัการแสดงกายกรรมมายากลของ ละครสตัวC์ircus Showโดย

เป็นนกัแสดงมอือาชพี พรอ้มกบัเหลา่สตัวท์ีไ่ดร้บัการฝึกฝนมาอย่างด ีหลงัจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสตัว ์

แสนรูเ้พือ่เป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย **กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่าบรกิารสว่นน้ีให ้

ที่พกั Vega Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 
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วนัที่หา้ สนามบินโดโมเดโดโว่เมอืงมอสโคว ประเทศรสัเซีย•สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี  (เชา้/-/-) 

 

  

วนัที่หก สนามบนิสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ  (-/-/-) 

 

  

 

 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

จากนั้น ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางเขา้สู่สนามบนิโดโมเดโดโว่ มอสโคว ประเทศรสัเซยี เพือ่เดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตอิาบู ดา

บ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

 

12.35 น. เดนิทางสู่เพือ่เดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตอิาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ดว้ยเที่ยวบนิที ่EY68 

19.00 น. ถงึสนามบนินานาชาตอิาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์เพือ่แวะเปลีย่นเครื่อง 

23.40 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ดว้ยเที่ยวบนิ EY40 

 

 

08.55 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

…………………………………………………………………………………..……………………. 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทางราคา รสัเซีย มอสโควซ์ากอรส์ 6 วนั 3 คืน โดยสายการบินเอทิฮดั(EY) 
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** คณะเดินทางจาํนวน 30 ท่านต่อกรุป๊** 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดั Economy Class ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ-อาบูดาบ-ีมอสโคว-อาบูดาบ-ีกรุงเทพฯ  

สายการบนิเอดิฮทั (EY) 

 ภาษีน้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแห่ง 

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.กระเป๋าถอืข้ึนเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอาหารทกุม้ือตามรายการระบ,ุน้ําด่ืมบรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวคนไทย 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

2 พ.ย. 61 7 พ.ย. 61 
EY405/EY65 

EY68/EY406 35,900 35,900 34,900 6,000 

15 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 
EY405/EY65 

EY68/EY406 35,900 35,900 34,900 6,000 

6 ธ.ค. 61 11 ธ.ค. 61 
EY405/EY65 

EY68/EY406 35,900 35,900 34,900 6,000 

21 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61 
EY405/EY65 

EY68/EY406 35,900 35,900 34,900 6,000 
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 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ

ความควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,พนักงานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนียม รวมทัง้ทรปิ 50USD/ท่าน 

 ค่าบรกิารพนักงานยกกระเป๋า แต่ละโรงแรม 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านข้ึนไป กรณีไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบรษิทัจะขอเลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรอื

เปลี่ยนแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ เพือ่ทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 30 วนักอ่นการเดินทาง 

2.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า30 วนัมิฉะนั้น

ถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง30วนั) 

3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางตอ้งทาํกอ่นการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

3.2ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเตม็จาํนวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิท ัง้หมดโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

4. กรณีเจบ็ป่วย 

4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่าน

ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

5.กรณีที่ท่านมีเดินทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายในเช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้

กอ่นทาํการออกตัว๋หรอืชําระค่าทวัรเ์น่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกดิ

ขอ้ผิดพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทกุกรณี 



BT-RUS04_EY_NOV-DEC18 

 

 

 

 

 

โรงแรมที่พกั 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน บริษทัฯขอแนะนําให ้

ท่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิ  

 การวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเด่ียวSingleหอ้งคู่ Twin/Doubleอาจจะ

ไม่ตดิกนัหรอือยู่คนละชัน้ 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจมีขนาดกะทดัรตัและไม่มีอ่างอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยู่กบัการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งพกัแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิใน

การปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
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 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,

การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย

และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีใน

กรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุน

รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,

เพราะค่าใชจ้า่ยทกุอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้

หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนัหรอืค่าเงนิแลกเปลี่ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธ์ิปรบัราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึ

เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์รื่องการงดสูบบหุรี่ บนรถโคช้,โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมีขอ้กาํหนดที่ชดัเจนในเรื่อง

การสูบบหุรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาํหรบัผูสู้บบหุรี่ 

 หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป/รสัเซีย รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่  

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแท ้

แลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


