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วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ี

เมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์                   

15.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมี

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวร์

ใหค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

18.05 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY405 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

22.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** 

เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยาน

นานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - เมอืงมอสโคว ์- จุดชมววิ สแปโรฮลิล ์- 

VDNKH - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั          

02.15 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการ

บนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY65  ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

 
 

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถิน่ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี มปีระวัตศิาสตรย์าวนาน

ถงึ 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกล ้

แม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแน่นที่สดุในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ที่สหภาพโซเวยีตยังไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวง

ของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ สแปรโ์ร่ฮลิล ์(Sparrow Hill) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

เมอืงมอสโควไ์ดท้ัง้หมด  

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับตกึมหาวทิยาลัยมอสโควท์ี่สรา้งเป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ที่สรา้ง

ดว้ยรูปทรงเดยีวกัน 
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น าท่านเดนิทางสู่ VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็นสถานที่

จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซยี ภายในพื้นที่เกอืบ 1,500 ไร่ ที่น้ีมีทัง้พพิธิภัณฑ ์อาคารจัดงานแสดง อควา

เรยีมจัดแสดงพันธุส์ัตวน์ ้า สวนหย่อม สวนสัตวข์นาดย่อม สวนสาธารณะและพืน้ทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ในชว่ง

ฤดูรอ้นที่น่ีจะเป็นพื้นที่สเีขียวที่มีน ้าพุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่ร่มรืน่เหมาะแก่การเดนิเล่น เมื่อเขา้ถงึ

ฤดูหนาว พืน้ทีน่ ้าพุและสวนดอกไมจ้ะถูกเปลีย่นใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรป 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) 

หรอืทีเ่รยีกกันว่า มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็น

วหิารที่ส าคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมที่ส าคัญระดับชาติ     ** กรณีที่ม ี

พธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 
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 น าท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ 

แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปิน

เล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  

***อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว*** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั - มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล - 

ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - 

มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวเิออร ์- หา้งสรรพสนิคา้กุม – อนุสรณ์สถานเลนนิ – สวน

ซายารด์เยปารค์         

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวงัเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นที่

ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บรเิวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที่ตัง้

ของ  มหาวิหารอสัสมัช ัญ  (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี

พธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์

แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที่สรา้งอุทิศใหกั้บนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 

ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซาร์กอ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้

ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบ

ใหญ่ทีส่ดุในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลิ

นแห่งน้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืน

ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 

ตัน   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็น

พพิธิภัณฑท์ี่เกา่แก่ทีสุ่ดของประเทศรัสเซยี เป็นที่เก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าค่าของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่ง

ครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรพัยส์มบัติ

ของพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิร่าน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคัญใน

ประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัย

คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน
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แรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีตั่ง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรม

ที่สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงาม

ของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดย

สถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ลัีกษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีันสดใส ตัง้ตระหง่าน

สง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสูจ่ัตุรัสแดงแลว้

จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวหิารแห่งน้ี พรอ้มกับการเรียนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานที่

ส าคัญน้ีควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็น

อนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมอืงคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจาก

ถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ

ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเรื่องเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยใน

ความงดงามของมหาวหิารแห่งน้ีมาก จงึมคี าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแกส่ถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตา

ทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้น้สามารถสรา้งสิง่ที่สวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อี

วานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวิ

เออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่

ท ามาจากทั บทิม  น ้ าห นัก 20 ตัน  ซึ่งพ รรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไวเ้มื่ อปี  ค .ศ . 1995 ชม 

หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี 

ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบ

รนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) 

สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมื่อท่านสิน้ใจในจัตุรัสสแีดง

ที่เคร่งขรมึแต่ยังคงความยิง่ใหญ่ เยี่ยมชมที่น่ีดว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผู ก้ลา้ในอดีตซึง่เปิดให ้

ประชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสแีดงภายในมี

ศพเลนนินอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

น าท่านเดนิทางสู ่สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืง

มอสโควไ์ดบ้รเิวณกวา้ง ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมุมสงูอกีดว้ย 

***อสิระอาหารเย็น เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว*** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงมอสโคว ์- เมอืงซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บอ่น า้ศกัดิส์ทิธิ ์- โบสถท์รนิติ ี ้- เมอืงมอสโคว ์

– ตลาดอสิไมโลโว ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– หา้งยูโรเปียนมอลล ์             

    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมือง

โบราณ เป็นทีตั่ง้ของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สดุ ในครสิตศ์ตวรรษที่ 14-17 เป็นทีแ่สวงบุญที่

ศักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็น

วทิยาลัยสงฆ ์ 
 

 
น าท่านเดนิทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของ

เมอืง สรา้งในสมัยพระเจา้อวีานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลียนแบบโบสถอั์สสัมชัญภายพระราชวังเค

รมลนิ ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีแท่นส าหรับประกอบพธิีของพระสังฆราช

และที่ส าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน า้ศกัดิส์ทิธิ ์(Chapel Over the Well) ที่ซมึขึน้มา

เองตามธรรมชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน 

** 

น าท่านเดนิทางสู่ โบสถท์รนิติ ี ้(Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมอืงมยีอดโดมหัวหอมสทีอง ภายใน

ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสเีงนิของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูก

ของท่าน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดนิทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพิน้เมอืง) 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พื้นเมอืง ซึง่ท่านจะไดพ้บ

กับสนิคา้ของที่ระลกึมากมาย อสิระท่านเลือกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) 

ผา้พันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลัก และสินคา้ของที่ระลึกอื่นๆ อีก

มากมาย 
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 น าท่านเดนิทางสู ่สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว่้ามีความสวยงามมาก

ที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ

สถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศลิปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึคุณความดี

ของวรีบุรุษ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก 
 

 
  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หา้งยูโรเปียน มอล (EUROPEAN MALL) เป็นหนึ่งในหา้งที่ถอืว่าใหญ่ที่สุด

และทันสมัยทีสุ่ดในเมอืงมอสโคว ์ตัวอาคารมีทัง้หมด 8 ชัน้ ท่านสามารถใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างจุ

ใจ ภายดา้นในมีรา้นคา้กว่า 400 ชอรป์ทีเ่ป็นตัวแทนแบรนดย์อดนิยมเช่น Adidas, Nike, Reebok, Puma, 

Zara, Marks & Spencer, Mexx, Dougals, Re: รา้นคา้ Top Shop / Top Man, Timberland, Guess, 

Replay, Mothercare, Braccialini , Bershka, Oasis, Swarovski, Levi's, Benetton, ม ะม่ วง , Nokia, 

Sony, Samsonite และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากรา้นคา้ชอปป้ิงยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ต'Perekrestok' ที่

เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตัง้อยู่ทีช่ัน้ล่าง โซนเพื่อความงาม สตูดโิออาบแดด รา้นท าเล็บลานไอซเ์สกต โรง
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ภาพยนต์ ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลิน บริเวณใกลเ้คียงศูนย์การคา้ ยังตั ้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟใตด้ิน 

Kievskaya อกีดว้ย เพือ่อ านวยความสะดวกใหนั้กท่องเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางมาทีน่ี่ 
 

 
***อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว*** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์– เบเลยาดารช์ารเ์อา้เลท - สวนโคโลเมนสโกเย – พระราชวงัซารซินิา่ – หา้งเวกสั

มอลล ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี   

    

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เบลาย่าดาช่า เอา้เลท (Outlet Village Belaya Dacha) อิสระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนด์ชือ่ดัง อาทิเช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรือ

อาจจะเป็นสนิคา้ของฝากต่างๆของประเทศรัสเซยี 
 

 
 

 กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบรเิวณน้ี เป็นที่ตัง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซาร์

ไมเคลิ โรมานอฟ ซึง่อดีตไดเ้คยเป็นพระราชวังที่พระเจา้ซารอ์เล็กเซย์แปรพระราชฐานประทับในฤดูรอ้น 

อกีทัง้พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับที่น่ีในวัยเด็กและพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสูตทิี่วังแห่งน้ี บรเิวณ
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รอบนอกมีพื่นที่กวา้งขวางและมสีวนตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี่ร่มรืน่ ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงาม

โดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย 
 

 
 

 
 

น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัซารซินิ่า (Tsaritsino Palace) พระราชวังแห่งน้ีไดถู้กสรา้งไวใ้นสมัย

ของพระนางแคทเทอรนี 

มหาราช แห่งนครเซนตปี์เตอรส์เบริ์ก แต่สถานทีน้ี่ตัง้อยู่ในเมอืงมอสโก ถือเป็นพระราชวังฤดูรอ้นของพระ

นางแคทเธอรีน และเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวในกรุงมอสโก สรา้งตัง้แต่ปี 1775 แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์

100เปอร์เซ็น จนกระทั่งหลายรอ้ยปีถัดมารัฐบาลไดด้ าเนินการสรา้งเรื่อยมาจนเสร็จสมบูรณ์ในปี 2007 

สถาปัตยกรรมภายนอก มคีวามสวยงามและใหญ่โตมาก มีสวนสาธารณะดา้นหนา้ทีก่วา้งขวางและสวยงาม

ร่มรื่น ส่วนภายในโดยเฉพาะในส่วนของพระราชวัง จะถูกแบ่งออกเป็นหอ้งต่างๆหลายส่วน มีการตกแต่ง

อย่างหรูหรา ดว้ยสทีองและสขีาว ท่านสามารถรับรูถ้งึประวัตเิกีย่วกับพระนางแคทเธอรนีไดจ้ากที่น่ีตัง้แต่

พระองคย์ังทรงพระเยาว ์จนขึน้ครองราชยแ์ละสวรรคตลง  
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น าท่านเดนิทางสู ่หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ือ่ดัง อาทิ

เช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรอือาจจะเป็นสนิคา้ของฝาก

ต่างๆของประเทศรัสเซยี 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอปป้ิง** 

น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

23.35 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์

โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY64 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชัว่โมง 55 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
 

 
 

วนัทีห่ก ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์- ทา่อากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                

05.55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** 

เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

08.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  โดยสายการบิน 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY408  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความ

ประทับใจ 

 

** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บนิของแตล่ะช่วง ของแตล่ะพเีรยีด อกีคร ัง้ในตาราง อตัราคา่บรกิาร ** 



 
 

 
 
 
 

CODE : ZR03 

 

 
 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-

3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่ี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกนิ 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 
13,99

9 

05 – 10 กุมภาพนัธ ์
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 
16,99

9 

07 – 12 กุมภาพนัธ ์
2563 

07FEB EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 
08FEB EY65 AUH-

DME 02.15-06.55 
11FEB EY64 DME-

30,999 30,999 30,999 7,900 
16,99

9 
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AUH 23.35-05.55+1 

12FEB EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

08 - 13 กุมภาพนัธ ์

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 
16,99

9 

15 – 20 กุมภาพนัธ ์

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 
14,99

9 

18 – 23 กุมภาพนัธ ์

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 
13,99

9 

22 – 27 กุมภาพนัธ ์

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 
14,99

9 

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 
14,99

9 

03 – 08 มนีาคม 2563 

03MAR EY405 BKK-
AUH 18.05-22.10 

04MAR EY65 AUH-
DME 02.15-06.55 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 
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07MAR EY64 DME-

AUH 23.35-05.55+1 
08MAR EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

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 
15,99

9 

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 
15,99

9 

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 
15,99

9 

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 
15,99

9 

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 
15,99

9 

20 – 25 มนีาคม 2563 

20MAR EY405 BKK-

AUH 18.05-22.10 
21MAR EY65 AUH-

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 
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DME 02.15-06.55 

24MAR EY64 DME-
AUH 23.35-05.55+1 
25MAR EY408 AUH-
BKK 08.50-18.05 

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 
15,99

9 

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 
15,99

9 

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 
15,99

9 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

 

** หากท่านทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการ

ออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ

ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั

ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกจิ 

(Business Class) กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
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 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 กก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 กก. เช่น 

23 กก. 1 ชิน้ 7 กก. 1 ชิน้ รวม 30 กก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมที่พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คียงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม

เดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์

ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่

เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนียม 65 

เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุ

มากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า 

ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายใน

วันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาที่

ก าหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดนิทางในพีเรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ 

กรณีทีค่ณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิลู์กคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตาม

วัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั 

กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึ่ง รวมไปถงึ กรณี

เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซ่ีา รอนดั

สมัภาษณ์วซ่ีา ที่ท าใหท้างบรษัิทไม่ไดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 

30 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถงึ ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่ อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น  ทางบรษัิทไม่รับ

ยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดย

แนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการ

ช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้

สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใช้จ่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว

ใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดนิทางไม่ถึงตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศที่

มวีีซา่ แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวซี่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใด

สว่นหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึน้จรงิ

ทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วัน

จันทร ์ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้

จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
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3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัต และไม่มอ่ีางอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลักษณะแตกต่าง

กัน 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

4. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

5. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่าน

ถือหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวรอั์นมีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาท์เตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ัง

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไว ้

ในรายการไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่า

บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่

หนังสอืเดนิทาง เลขที่วีซา่ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้

หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่ไม่ไดเ้กดิจาก

ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

10. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัว

เครื่องบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ ฯลฯ ที่ท าใหต้น้ทุน

สงูขึน้ 

11. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

12. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุ

ที่เกี่ยวขอ้งกับทางบรษัิท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้ง

ช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิัตเิท่านัน้ 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทุกชิน้ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซ ิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 
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14. สิง่ของที่มลัีกษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

15. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณี

ทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมค่ีาใชจ้่าย

เพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง 

กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์น้ีขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 


