
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพ ฯ –  สนามบินอาบูดาบ ี 

         **ไฟลทขาไป จะมี 2 ไฟล กอนทําการจองรบกวนเชควันเดินทางจากตารางดานลาง** 

15.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอย

ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

 18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเวย เที่ยวบินที่ EY405 

 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  



 
17.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคานเตอร T สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผานขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอย

ตอนรับและอํานวยความสะดวก 

 20.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเวย เที่ยวบินที่ EY401 

 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) 

00.15 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง  

วันที่สอง มอสโคว – เนินเขาสแปรโรว –  สถานีรถไฟใตดินมอสโคว –  วิหารซาเวียร - CIRCUS 

03.10 น. ออกเดินทางสูนครมอสโคว ดวยเที่ยวบินที่ EY065 

 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) 

07.40 น. ถึงสนามบนิโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรสัเซยี (เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  

 นําทานเดินทางเขาสูกรุงมอสโควเมืองหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองที่ใหญทีสุดของ

ยุโรปมีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ป 

นําเดินทางสู เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุง

มอสโควไดทั้งเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากนี้ยัง

มีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถกูตั้งอยูเปนจํานวนมากที่ทานสามารถเลือกซื้อและตอรองราคา

ไดดวย นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดวย

ความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดิน

มีจุด เริ่มตนมาจากชวง แรกสุดที่ สตาลิน ขึ้ นมาเปนผูนํ าสหภาพโซเวียต ลักษณ ะของ

สถาปตยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเปนลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของ

งานศิลปะที่สรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปน รูปหลอ 

ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก                

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารทองถิน่ 

บาย นําทานเขาชม วิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) (หามถายภาพดานใน) 

เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโป

เลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหาร

ที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาต ิ

ค่าํ รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด เชน สุนัข 

ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบง

การแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมี

บริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางครั้ง

การงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิ 20 USD*** 

 นําคณะเขาสูที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั4ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันทีส่าม รถไฟความเร็วสูง –  เซนตปเตอรสเบิรก –  พระราชวังแคทเธอรีน –   

  ปอมปเตอรและปอล 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 
………. น. ออกเดินทางสู นครเซนตปเตอรสเบริก โดยรถไฟดวน SAPSAN เทคโนโลยใีหมลาสดุจาก

เยอรมัน ใชเวลาเพียง 4 ชั่วโมงจากกรุงมอสโควสูไปเซนตปเตอรสเบิรก ระยะทางประมาณ 800 

กม.  

………. น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองเซนตปเตอรสเบิรก เมืองที่สวยงามจนไดรับสมญานามวา “ราชินีแหง

ยุโรปเหนือ”  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 

บาย นําทานเดินทางสูเมือง พุชกิ้น (Pushkin) หรือที่รูจักกันในชื่อ ซาโก เซโล ซึ่งเปนที่พักในฤดูรอน

ของราชวงศที่สวยงามและเปนบานที่รักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุก

พระองค นําทานเขาชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแหงหนึ่งใน

รัสเซีย มีหองตางๆใหชมนับรอยหอง แตหองที่ทุกทานตองไมพลาดชมก็คือ หองอําพัน (แอมเบอร

รูม) ที่เปนสุดยอดงานศิลปยุคศตวรรษที่ 18 อันประมาณคามิได ที่ชางจากเยอรมันสรางใหแก

ปราสาทของกษัตริยฟรีดริชที่ 1 แหงรัสเซีย ประกอบดวยไมโอคขนาดใหญหกชิ้นเนื้อที่ 100 

ตารางเมตร ประดับดวยอําพัน 6 ตน พรอมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีล้ําคาจากอิตาลี หอง

อําพันถูกสรางขึ้นใหมในชวง 20 ปที่ผานมา ปจจุบันราคาประเมินคราวๆ มากกวา 142 ลานดอล

ลาหสหรัฐ จากนั้นนําทานชม ปอมปเตอรและปอล (Peter and Paul Fortress)  สิ่งกอสรางอันดับ

แรกสุดของเมือง เพื่อเปนอนุสรณตอชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เปนศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบน

เกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมดานในซึ่งเปนที่เก็บพระศพของราชวงศโรมานอฟ เริ่มจากพระเจาปเตอรม

หาราชจนกระทั่งกษัตริยพระองคสุดทายของราชวงศ พระเจานิโคลัสที่ 2 และครอบครัว 

ค่าํ รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารจนี 

 นําคณะเขาสูที่พัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทียบเทา 

 

วันทีส่ี่   พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรส –  พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ –  โบสถหยดเลือด –   

                  ชอปปงถนนเนฟสกี ้

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองปเตอรฮอฟ (Peterhof)  ซึ่งเปนที่ตั้งของ พระราชวังฤดูรอนเปโตรวาเรสต  

(Peterhof Palace) ที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาปเตอรมหาราช พระตําหนักที่ไดชื่อวาเปน Russian 

Versailles เปนพระราชวังที่งดงามโดดเดนดวยอุทยานน้ําพุที่พวยพุงมาจากรูปปนสีทองและที่

ตางๆ มากกวา 100 แหง ดวยสถาปตยกรรมยุคทอง ทานจะตื่นตาตื่นใจกับประติมากรรมที่วิจิตร

งดงามอลังการยิ่ง หองหับตางๆ ภายในพระราชวังประดับดวยทองคําอรามเรืองพรอมภาพเขียนที่

สวยงามเกาแกทรงคุณคาทางประวัติศาสตรจนมิอาจประเมินคาได  สวนภายนอกก็เต็มไปดวย

พฤกษานานาพันธุและสวนนํ้าพุอันตระการตาสวยงามไมแพพระราชวังแวรซายสในฝรั่งเศส 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําชมความยิ่งใหญของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)  ที่ประกอบดวยหองตางๆ มากกวา 

1,050 หอง สถานที่แหงนี้เคยใชเปนที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทยใน

การเจริญสัมพันธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปจจุบันพระราชวังนี้ไดถูกใชเปนพิพธภัณฑ เขาชม 

พิพิธภัณฑเฮอรมิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ําคาของโลกกวา 8 ลาน

ชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก เชน ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปกัสโซ, แรมบรันด, แวน



 
โกะ ฯลฯ  จัดเปนพิพิธภัณฑศิลปะที่สวยที่สุดและใหญที่สุดของโลกแหงหนึ่ง จากนั้นแวะถายรูปกับ 

โบสถหยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection)  ซึ่งพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 3 ทรงสรางขึ้น

บนบริเวณที่พระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม เพ่ือเปนอนุสรณแดพระบิดา 

ทรงนํารูปแบบสถาปตยกรรมของรัสเซียในคริสตศตวรรษที่ 16-17 มาใชในการกอสราง มี

ลักษณะรูปรางคลายวิหารเซนตบาซิลที่มอสโคว จากนั้นใหทานอิสระชอปปงบนถนนเนฟสกี้ 

ศูนยกลางของนครเซนตปเตอรสเบิรก ที่มีสถาปตยกรรมที่โดดเดนในชวงคริสตศตวรรษที่ 18-20 

เปนทั้งที่ต้ังของยานการคา,ยานที่อยูอาศัย,พระราชวัง,โรงละคร 

ค่าํ รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารทองถิน่ 

 นําคณะเขาสูที่พัก PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทยีบเทา 

 

วันที่หามหาวิหารเซนตไอแซค –  รถไฟความเร็วสูง –  กรุงมอสโคว  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําเขาชม มหาวิหารเซนตไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ไดชื่อวาเปนมหาวิหารที่สวยงาม

ที่สุด และใหญเปนลําดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพที่สรางดวยโมเสคสวยงาม รูปเขียนไอคอน 

โบสถศักดิ์สิทธิ์แหงนี้เปนที่นับถือของชาวเมืองอยางมาก เนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถลมดวย

ระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แตมหาวิหารเซ็นตไอแซคแหงนี้  และถายรูปที่ดาย

หลังของพระมหาวิหารเซนตไอแซค ซึ่งจะมีรูปปนแกะสลักของพระเจานิโคลัสที่ 1 ทรงมากับฐาน

ที่มีรูปปนของพระมเหสีและพระธิดาลอมรอบแสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู 

อํานาจ และความยุติธรรม สอนที่สอง พระราชวังเรเมอรี ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

………….. นําทานเดินทางกลับสู กรุงมอสโคว โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ใชเวลาเพียง 4 

ชั่วโมงจากเซนตปเตอรสเบิรกไปกรุงมอสโคว ระยะทางประมาณ 800 กม. 

...........  เดินทางถึงกรุงมอสโคว  

ค่ํา              รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองจัตุร 

 นําคณะเขาสูที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเทา 

นที่สองราชวังเครลิน– พิพิธภัณฑอารเมอรี–่ จัตุรัสแดง– โบสถเซนตบาซิล-ถนนอารบัต 

วันทีห่ก พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑอารเมอรี่– จัตุรัสแดง– โบสถเซนตบาซิล-ถนนอารบัต  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของ

ประเทศ ทําใหเปนเมืองที่มีประชากรหนาแนนที่สุดในยุโรป นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเค

รมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่งพระเจาซารปเต

อรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขก

ระดับประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น 

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเปนโบสถที่สําคัญ

ใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองค

จากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดใน

โลกเพ่ือนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญ

พระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซ



 
น้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพธิกีรรมทางศาสนาโบสถอสัสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน) นําเขา

ชม พิพิธภัณฑอารเมอรี่   เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชาย

มัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมีคาที่ดีที่สุดของรัสเซีย

จากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหนึ่งในสาม

พิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ 

และ อิหราน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บาย นําชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่ เปนเวทีของเหตุการณสําคัญใน

ประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง 

สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันป

ใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปน

ที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil's Cathedral) 

ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก

ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก 

บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไว

เมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของ

เมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และ

ราคาคอนขางแพง ชมอนสุรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอน

อยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 

ค่าํ รบัประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง 

 นําทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา 

แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่งเลน และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และ

ศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย 

  นําคณะเขาสูที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเทา 

วันทีเ่จ็ด  สนามบินมอสโคว 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

10.00 น. นําคณะเดินทางสูสนามบิน มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

12.45 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอรเวย เที่ยวบินที ่EY068 

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 6 ชั่วโมง) 

19.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบ ีเพ่ือรอเปลี่ยนเที่ยวบิน 

21.35 น. ออกเดนิทางสูสนามบนิสวุรรณภูม ิ โดยสายการบนิเอติฮดั แอรเวย เทีย่วบนิที ่EY402 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

23.30 น. ออกเดนิทางสูสนามบนิสวุรรณภูม ิ โดยสายการบนิเอติฮดั แอรเวย เทีย่วบนิที ่EY406 

(มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง) (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 6.30 ชัว่โมง) 

วันทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

07.10 น. เดินทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

09.10 น. เดินทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

**************************************** 



 
 

** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออก

ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

 

อตัราคาบรกิาร 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

ไฟลบขิาไป-ขา

กลบั 

ผูใหญ 

หองละ 2-

3 ทาน 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ เดก็มี

เตยีง 

(เดก็อายไุม

เกนิ12ป) 

1 เดก็ 2 

ผูใหญ  

เดก็ไมมี

เตยีง 

(เดก็อายไุม

เกนิ12ป) 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

ราคา 

ไมรวม 

ตั๋ว 

25 ก.ค. –  01 ส.ค. 2561 EY405/EY406 48,888 48,999 48,888 11,000 32,888 

12 –  19 สงิหาคม 2561 EY401/EY402 51,888 51,888 51,888 11,000 34,888 

16 –  23 กนัยายน 2561 EY401/EY402 48,888 48,888 48,888 11,000 32,888 

23 –  30 กนัยายน 2561 EY401/EY402 48,888 48,888 48,888 11,000 32,888 

09 –  16 ตลุาคม 2561 EY405/EY406 49,888 49,888 49,888 11,000 33,888 

13 –  20 ตลุาคม 2561 EY405/EY406 50,888 50,888 50,888 11,000 34,888 

17 –  24 ตลุาคม 2561 EY405/EY406 51,888 51,888 51,888 11,000 34,888 

20 –  27 ตลุาคม 2561 EY405/EY406 51,888 51,888 51,888 11,000 34,888 

11 –  18 พฤศจกิายน 2561 EY401/EY402 49,888 49,888 49,888 11,000 33,888 

03 –  10 ธนัวาคม 2561 EY401/EY402 49,888 49,888 49,888 11,000 33,888 

05 –  12 ธนัวาคม 2561 EY405/EY406 49,888 49,888 49,888 11,000 33,888 

   

**คาบรกิารขางตน ยงัไมรวมคาทปิคนขบัรถ หวัหนาทวัร และมคัคเุทศกทองถิน่** 

 

** ราคาเดก็อายไุมถงึ 2 ขวบ 10,000 บาท** 

 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 20 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 

 
 

กรณุาชําระเงนิคา่มดัจํา ทา่นละ 20,000.- ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มฉิะน ั�นทางบรษิทัฯ ขอสงวน
สทิธิ�ท ี�จะขอรบัลกูคา้รายตอ่ไป ... เง ื�อนไขคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืชําระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 
*** ทางบรษิทัขอเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ�นจรงิ *** 



 
 
 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว(Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/

3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน 
อาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหาได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก 

2. โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยาย

เมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในรัสเซียที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบ

ของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

อัตราคาบริการนี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     คาภาษีสนามบินทุกแหงที่ม ี

 คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คา

อินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม

จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 

 คาทปิไกดและคนขบัรถ ทานละ 36 USD/ทรปิ/ทาน (คนขบั3USD,ไกด3USD/วัน/ทาน)  

 คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 24 USD/ทริป/ทาน (3USD/วัน/ทาน)  

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

เงื่อนไขการชําระคาบริการ 

1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 20,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองที่นั่ง  

2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน กรณี

นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธ

การจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซีต่องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทองเที่ยวหรือเอเจน

ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใด

อยางหนึ่งเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทาง

โทรศัพทไมวากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซีต่องการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ือในเอกสารการ

จอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือทําเรื่อง

ขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ



 
ชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมเีงื่อนไขการคืน

เงินคาบริการดังนี ้

2.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว 

***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน*** 

2.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว 

2.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด 

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยว

ใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งต๋ัวเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ

คาบริการทั้งหมด   

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 20 คน  

5. ในกรณีที่ลูกคายื่นวีซากับทางบริษัทแลว ทางบริษัทขออนุญาติไมคืนคาทัวรที่ลูกคาชําระมาแลว 

ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผาน ทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง 

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ 

1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยวเทานั้น 

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมดใหแกทาน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 20 ทาน โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา  

และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา  แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระ

คาบริการเพ่ิมจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทาง

เรายินดีที่จะใหบริการตอไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา

หนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความ

เจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ

สุดวิสัยอื่น เปนตน 

7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเช้ือเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  



 
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น  

ขอแนะนํากอนการเดินทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น 

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมา

ใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาด

บรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญ

และฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น  

 

 

 


