
 

 

 
 
 
 
 



 

 
วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐั

อาหรบัเอมเิรตส ์                                                                                       
15.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบนิ Etihad Airways โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวก
ตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.05 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 
Airways เทีย่วบนิที ่EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
22.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว 

เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- จดุชมววิ สแปโรฮลิล ์- VDNKH - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั  
         

02.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Etihad Airways 
เทีย่วบนิที ่EY65  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

 
 

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 
 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศนูยก์ลางทาง

เศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้ม่น้ํามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 ใน 10 
ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวยีตยังไมล่่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็น
เมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
นําทา่นเดนิทางสู ่จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนยีภาพของเมอืงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด  
ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรปูทรงเดยีวกัน 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็นสถานที่จัดงานทีใ่หญ่ที่สุดในรัสเซยี 
ภายในพืน้ทีเ่กอืบ 1,500 ไร่ ทีน่ี้มทีัง้พพิธิภัณฑ ์อาคารจัดงานแสดง อควาเรยีมจัดแสดงพันธุ์สัตวน้ํ์า สวนหย่อม สวนสัตวข์นาดย่อม 
สวนสาธารณะและพืน้ทีพั่กผ่อนหย่อนใจ ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็นพืน้ทีส่เีขยีวทีม่น้ํีาพุสวยงาม มสีวน Ostankino ทีร่่มรืน่เหมาะแก่การ
เดนิเลน่ เมือ่เขา้ถงึฤดหูนาว พืน้ทีน้ํ่าพแุละสวนดอกไมจ้ะถกูเปลีย่นใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป 



 

 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําทา่นผา่นชม แวะถา่ยรปูดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทีเ่รยีกกันวา่ มหาวหิารโดม
ทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซาน
เดอรท์ี ่1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีสํ่าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมทีสํ่าคัญระดับชาต ิ    ** 
กรณีทีม่พีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 

 
 นําทา่นเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของที่

ระลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  
***อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว*** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 

 
 
วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- 

ปืนใหญ่พระเจา้ซาร  ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - มหาวหิารเซนต  ์บาซิล - หอนาฬิกาซาวเิออร  ์- 
หา้งสรรพสนิคา้กมุ – อนสุรณส์ถานเลนนิ – สวนซายารด์เยปารค์        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เต
อรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชุมของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมุขของประเทศ 
บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นทีตั่ง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีน
เป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชทํ้าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิาร
อสัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ทีส่รา้งอทุศิ
ใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่
พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ีส่ดุในโลก แต่
เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทําใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร  ์
(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีส่ดุในโลก ทียั่งไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 
ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   
นําท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของ
ประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตล้ํิาคา่ของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็น
หนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์แบบทีสุ่ด ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศ
อหิรา่น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 



 

 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู่ จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะ
เป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบันสถานทีแ่ห่งนี้ใชจั้ดงานในช่วง
เทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีตั่ง้ของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมอืงมอสโคว ์
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรง
ทีม่ลัีกษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สสีันสดใส ตัง้ตระหง่านสงา่งาม ขนาบขา้งดว้ยกําแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจํานวนไมน่อ้ย
ทีเ่ดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึคูก่ับมหาวหิารแหง่นี้ พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีสํ่าคัญนี้
ควบคูก่ันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนอืกองทัพ
ของมองโกลทีเ่มอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยา
คอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึทําใหม้เีรือ่งเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทัย
ในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีม้าก จงึมคํีาสั่งใหป้นูบําเหน็จแก่สถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนกิผู ้
นัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระทําในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานาม Ivan The Terrible หรอื
อวีานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาว
แดง 5 แฉกทีทํ่ามาจากทับทมิ น้ําหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตนํ์ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum 
Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา จําหน่ายสนิคา้
แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งสําอาง น้ําหอม แบรนดดั์งทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin 
Memorial) สรา้งเพือ่รําลกึถงึผูนํ้าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพั่กพงิเมือ่ท่านสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงทีเ่คร่งขรมึแต่
ยังคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 
กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่
นําทา่นเดนิทางสู่ สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิทีส่ามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง ถ่ายรูป
เป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมมุสงูอกีดว้ย 

***อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว*** 
 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 
 



 

 

 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บอ่นํา้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์- โบสถท์รนิติ ี ้- เมอืงมอสโคว ์– ตลาดอสิไมโลโว ่สถานี
รถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– หา้งยโูรเปียนมอลล ์                 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ เป็นทีตั่ง้ของศาสน
สถานทีใ่หญท่ีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุ ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17 เป็นทีแ่สวงบญุทีศั่กดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้ง
เพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ 
 

 
นําท่านเดนิทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์ก่าแก่ทีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อวีาน
เมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลยีนแบบโบสถอ์ัสสัมชญัภายพระราชวังเครมลนิ ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มี



 

 
แทน่สําหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราชและทีสํ่าหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆงั ผา่นชม บอ่นํา้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the Well) ที่
ซมึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 
นําท่านเดนิทางสู่ โบสถท์รนิติ ี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดกูของทา่น ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจูบ
ฝาโลงศพ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพิน้เมอืง) 
นําท่านเดนิทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย 
อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรรีูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไม ้
แกะสลัก และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย 
 

 
  
 นําท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีสุ่ดในโลก ดว้ยความโดดเด่น

ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูนํ้า
สหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีนํ่ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความดี
ของวรีบรุษุ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรปูของงานปัน้ รปูหลอ่ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 



 

 

 
  

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ หา้งยูโรเปียน มอล (EUROPEAN MALL) เป็นหนึง่ในหา้งทีถ่อืว่าใหญ่ทีสุ่ดและทันสมัยทีสุ่ดในเมอืงมอส
โคว ์ตัวอาคารมทีัง้หมด 8 ชัน้ ท่านสามารถใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างจุใจ ภายดา้นในมรีา้นคา้กว่า 400 ชอรป์ทีเ่ป็นตัวแทนแบรนด์
ยอ ด นิ ยม เ ช่ น  Adidas, Nike, Reebok, Puma, Zara, Marks & Spencer, Mexx, Dougals, Re: ร ้า น ค ้า  Top Shop / Top Man, 
Timberland, Guess, Replay, Mothercare, Braccialini , Bershka, Oasis, Swarovski, Levi's, Benetton, ม ะ ม่ ว ง , Nokia, Sony, 
Samsonite และอืน่ ๆ อกีมากมาย นอกจากรา้นคา้ชอปป้ิงยังม ีซุปเปอรม์ารเ์ก็ต'Perekrestok' ทีเ่ปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยู่ทีช่ัน้ล่าง 
โซนเพือ่ความงาม สตูดโิออาบแดด รา้นทําเล็บลานไอซเ์สกต โรงภาพยนต ์ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิ บรเิวณใกลเ้คยีงศูนยก์ารคา้ ยัง
ตัง้อยูต่ดิกับสถานรีถไฟใตด้นิ Kievskaya อกีดว้ย เพือ่อํานวยความสะดวกใหนั้กทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางมาทีน่ี ่
 

 
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว*** 

 นําคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 



 

 
วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์– เบเลยาดารช์ารเ์อา้เลท - สวนโคโลเมนสโกเย – พระราชวงัซารซินิ่า – หา้งเวกสัมอลล ์- ท่าอากาศยาน

นานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นนําท่านเดนิทางสู่ เบลาย่าดาช่า เอา้เลท (Outlet Village Belaya Dacha) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ชือ่ดัง อาทเิช่น 

Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรอือาจจะเป็นสนิคา้ของฝากตา่งๆของประเทศรัสเซยี 
 

 
 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
 นําท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณนี้ เป็นทีตั่ง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซารไ์มเคลิ โรมานอฟ ซึง่อดตีได ้

เคยเป็นพระราชวังทีพ่ระเจา้ซารอ์เล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทับในฤดรูอ้น อกีทัง้พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับทีน่ี่ในวัยเด็กและพระ
นางเอลซิาเบธไดป้ระสูตทิีวั่งแห่งนี ้บรเิวณรอบนอกมพีืน่ทีก่วา้งขวางและมสีวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ีร่่มรืน่ ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพ
ความสวยงามโดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย 

 

 



 

 

 
 
นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัซารซินิา่ (Tsaritsino Palace) พระราชวังแหง่นีไ้ดถ้กูสรา้งไวใ้นสมัยของพระนางแคทเทอรนี 
มหาราช แห่งนครเซนตปี์เตอร์สเบริก์ แต่สถานที่นี้ตัง้อยู่ในเมอืงมอสโก ถอืเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของพระนางแคทเธอรีน และเป็น
พระราชวังเพยีงแห่งเดยีวในกรุงมอสโก สรา้งตัง้แต่ปี 1775 แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์100เปอร์เซ็น จนกระทั่งหลายรอ้ยปีถัดมารัฐบาลได ้
ดําเนนิการสรา้งเรือ่ยมาจนเสร็จสมบูรณ์ในปี 2007 สถาปัตยกรรมภายนอก มคีวามสวยงามและใหญ่โตมาก มสีวนสาธารณะดา้นหนา้ที่
กวา้งขวางและสวยงามร่มรืน่ ส่วนภายในโดยเฉพาะในส่วนของพระราชวัง จะถูกแบ่งออกเป็นหอ้งต่างๆหลายส่วน มกีารตกแต่งอย่าง
หรูหรา ดว้ยสีทองและสีขาว ท่านสามารถรับรูถ้งึประวัตเิกี่ยวกับพระนางแคทเธอรนีไดจ้ากทีน่ี่ตัง้แต่พระองค์ยังทรงพระเยาว ์จนขึน้
ครองราชยแ์ละสวรรคตลง  

 

 
 
นําท่านเดนิทางสู่ หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่ดัง อาทเิช่น Boss , Calvin Klein , 
Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรอือาจจะเป็นสนิคา้ของฝากตา่งๆของประเทศรัสเซยี 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอปป้ิง** 



 

 
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

23.35 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 
Airways เทีย่วบนิที ่EY64 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

 
 

วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิ
กรงุเทพฯ ประเทศไทย                

05.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
08.50 น. นําท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เที่ยวบนิที่ 

EY408  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
 

** กรณุาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บนิของแตล่ะชว่ง ของแตล่ะพเีรยีด อกีคร ัง้ในตาราง อตัราคา่บรกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 
ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกั
เดีย่ว
เพิม่ 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัว๋ 

25 – 30 มกราคม 2563 
25JAN EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
26JAN EY65   AUH-DME 02.15-06.55 
29JAN EY64   DME-AUH 23.35-05.55+1 
30JAN EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

27,999 27,999 27,999 7,900 13,999 

05 – 10 กมุภาพนัธ ์2563 
05FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
06FEB EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
09FEB EY65 DME-AUH 23.35-05.55+1 
10FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999 

07 – 12 กมุภาพนัธ ์2563 
07FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
08FEB EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
11FEB EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
12FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999 

08 - 13 กมุภาพนัธ ์2563 
08FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
09FEB EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
12FEB EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
13FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

30,999 30,999 30,999 7,900 16,999 

15 – 20 กมุภาพนัธ ์2563 
15FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
16FEB EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
19FEB EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
20FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

28,999 28,999 28,999 7,900 14,999 

18 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 
18FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
19FEB EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
22FEB EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
23FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

27,999 27,999 27,999 7,900 13,999 

22 – 27 กมุภาพนัธ ์2563 
22FEB EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
23FEB EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
26FEB EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
27FEB EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

28,999 28,999 28,999 7,900 14,999 



 

 

29 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 
29FEB EY401 BKK-AUH 20.10-00.10+1 
01MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
04MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
05MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

28,999 28,999 28,999 7,900 14,999 

03 – 08 มนีาคม 2563 
03MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
04MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
07MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
08MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

07 – 12 มนีาคม 2563 
07MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
08MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
11MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
12MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

10 – 15 มนีาคม 2563 
10MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
11MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
14MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
15MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

13 – 18 มนีาคม 2563 
13MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
14MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
17MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
18MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

14 – 19 มนีาคม 2563 
14MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
15MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
18MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
19MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

17 – 22 มนีาคม 2563 
17MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
18MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
21MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
22MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

20 – 25 มนีาคม 2563 
20MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
21MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
24MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
25MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

21 – 26 มนีาคม 2563 
21MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
22MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
25MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
26MAR EY408 AUH-BKK 08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

24 – 29 มนีาคม 2563 
24MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
25MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
28MAR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
29MAR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

28 ม.ีค. – 02 เม.ย. 2563 
28MAR EY405 BKK-AUH 18.05-22.10 
29MAR EY65 AUH-DME 02.15-06.55 
01APR EY64 DME-AUH 23.35-05.55+1 
02APR EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

 
** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 
** อตัราคา่บรกิาร สําหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทําการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมี

การปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนทีก่ําหนด ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความ

ตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ (Business Class) กรุณาตดิต่อ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  
 คา่ภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้
ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 กก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 กก. เชน่ 23 กก. 1 ชิน้ 7 กก. 1 ชิน้ รวม 30 กก.)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเท
รดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื่นๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืง
ใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิต่อ
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 



 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึ
คา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการระบุ และ คา่พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์่อนการใช ้
บรกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 65 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา 
(USD) หรอื คํานวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั 
(Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 

วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจํา สว่นนีภ้ายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติ
ทันท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คทีว่า่งและทําจองเขา้
มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีทํ่า
รายการจองเขา้มาตามลําดับ เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาชําระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่
ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ 
กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซี่า ทีทํ่าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีกํ่าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวัน
เดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 
น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยุดทําการของทาง
บรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 
เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพือ่ลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผู ้
เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชน
ของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี ้

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนัหนึง่ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิมากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีชํ่าระแลว้เนือ่งจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารอง
ทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้
ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางสําหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และ อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทาง
สําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่าง
บรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่
ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนีท้างบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี ้วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 
น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดทําการของทาง
บรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 



 

 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) 

และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 
3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง 
(Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่ว
หรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูต่ํิา  
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ย

เมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่

ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 
 
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
4. ทัวรน์ีสํ้าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
5. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิ์สําหรับผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีทีท่่านถือหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสน้ํีาเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มี
จดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดที่
จะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม 

6. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก
เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ 
เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์มไ่ดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจํา
หรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการ
บรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

10. อัตราค่าบรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา
ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ค่าภาษีน้ํามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสาย
การบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิท
กํากับเทา่นัน้ 

12. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทิ
เช่น วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนทีบ่รษัิทยัง
ไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบัิตเิทา่นัน้ 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 
มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืได ้
ทา่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

14. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ
เทา่นัน้ 

15. คณะทัวรน์ี ้เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรม
อาจจําเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไมต่อ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่วา่กรณีใดก็ตาม จะไม่
สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด
กับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นีข้ ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
 

 


