
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 13 – 18, 25 – 30  
ตลุาคม : 1 – 6, 6 – 11, 9 – 14, 16 – 21, 20 – 25  
พฤศจกิายน : 15 – 20, 20 - 25, 22 – 27, 27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 4 – 9 

36,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที?ยง คํ?า โรงแรมที?พกั  
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2
อาบดูาบี/ – มอสโคว – เนนิเขาสแปรโ์รว ์–                                                         

ถนนอารบตั – สถานรีถไฟใตด้นิ – วหิารเซนตซ์าเวยีร์
O O O SUN FLOWER HOTEL

3
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – กจิกรรมสนัุขลากเลืHอน – ชอ้ปปิ/งทีH  

IZMAILOVO MARKET
O O O SUN FLOWER HOTEL

4
พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีH – เซนตบ์าซลิ 

– ละครสตัว ์ 
O O O SUN FLOWER HOTEL

5 มอสโคว ์– อาบดูาบี/ O ✈ ✈

 

รสัเซยี [มอสโคว ์- ซารก์อรส์] 
6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิทั (EY) 



เชญิทอ่งเทีHยวแดนหมขีาว ดนิแดนผสมผสานวฒันธรรมของยโุรปและเอเชยีไวด้ว้ยกนั ออกมาเป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัศลิปะรัสเซยี เที?ยวชมเมอืงมอสโคว ์ (Moscow) ถา่ยรปูทีHโบสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's 

Cathedral) หรอืทีHรูจั้กในนามโดมหัวหอม เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace)         

ทีHประทบัของพระเจา้ซาร ์ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีHสดุในโลก ชอ้ปปิ/ง

สนิคา้พื/นเมอืงทีH IZMAILOVO MARKET ตลาดทีHใหญ่และถกูที Hสดุของประเทศ ชมบอ่นํ Nาศกัด ิOสทิธ ิO 

(Chapel Over the Well) ที?เมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk)    

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี? ไมค่วรพลาด*** 

    *****ลอ่งเรอืชมความสวยงามสองฝั?งแมนํ่ Nา Moskva ดื?มดํ?ารบับรรยากาศแบบสบายๆ***** 

***พเิศษ นําทา่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมสนุขัลากเลื?อน*** 

6 อาบดูาบี/ – กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

วนัแรกของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ  

15.30 น.
 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิทัโดยมเีจา้หน ้ าทีH คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

วนัแรกของการ
เดนิทาง           
กรงุเทพ  

18.20 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิทั เที?ยวบนิที? EY 405 

*** คณะเดนิทางวนัที? 1 – 5 ต.ค. ออกเดนิทางโดยเที?ยวบนิที? EY 401 

เวลา 20.35 น. และถงึอาบดูาบ ีเวลา 00.10 น.*** 

*** คณะเดนิทางวนัที? 15 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 18.05 น. 

และถงึอาบดูาบ ีเวลา 22.05 น.***

22.00 น. ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีนําทา่นเปลีHยนเครืHองเพืHอเดนิทางตอ่

วนัที?สองของการเดนิทาง             อาบดูาบ ี– มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์– 

                                                  ถนนอารบตั – สถานรีถไฟใตด้นิ – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์

03.10 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์ โดยสายการบนิเอทฮิทั เที?ยวบนิที? EY 65 

*** คณะเดนิทางวนัที? 15 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 02.30 น. 

และถงึกรงุมอสโคว ์เวลา 07.15 น.***

07.40 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรงุมอสโคว ์ ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลา

ทอ้งถิHนชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัHวโมง)  ผา่นขั /นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากรแลว้ นําเดนิทางสูเ่นนิเขาสแปรโ์รว ์ (Sparrow Hills) จดุชมววิทีH

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั /งเมอืงและสามารถมองเห็นตกึ

สงูเจ็ดตกึทีHสรา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนี/ยังมแีผงลอยขายของทีHระลกึในราคา

ถกูตั /งอยูเ่ป็นจํานวนมากทีHทา่นสามารถเลอืกซื/อและตอ่รองราคาไดด้ว้ย นําทา่นสู่

ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั /งยา่น

การคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของทีHระลกึ รา้นนัHงเลน่ และยงัมศีลิปินมานัHงวาดรปู

เหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี

 



นําทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีHสดุใน

โลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ี ความสวยงาม

ของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริHมตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีHสตาลนิ ขึ/นมาเป็นผูนํ้า

สหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีHนํามาตกแต่งภายในสถานีนั /นเป็น

ลกัษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของงานศลิปะที Hสร ้ างขึ/นเพืHอระลกึ

ถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ ซึHงจะสืHอออกมาในรปูของงานปั/น รปูหลอ่ ภาพสลกันูน

ตํHา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเว ียร ์

(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถา่ยภาพด ้านใน) เป็นมหาวหิาร

โดมทองทีHใหญท่ีHสดุในรัสเซยี สรา้งขึ/นเพืHอเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามน

โปเลยีน เมืHอปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ีH 1 ใชเ้วลากอ่สรา้ง

นานถงึ 45 ปี

คํ?า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคาร อาหารพื/นเมอืง

นําเขา้สูท่ีHพัก SUN FLOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที?สามของการเดนิทาง        มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – กจิกรรมสนุขัลากเลื?อน – ชอ้ปปิN งที?   

                                             IZMAILOVO MARKET

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี/เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะ

เมอืงซากอรส์ไดเ้ป็นทีHตั /งของศาสนสถานทีHใหญ่ทีHสดุและเกา่แกท่ีHสดุ ในครสิต์

ศตวรรษทีH 14-17  เป็นทีHแสวงบญุทีHศกัดิYสทิธิYของประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ 

สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ ชม

โบสถโ์ฮลทีรนิติ ีN  (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมยีอด

โดมหวั หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั /น มโีลง

ศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีHภายในบรรจกุระดกูของทา่น ประชาชนทีHศรัทธา

จะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั (Assumption 

Cathedral) โบสถท์ีHมคีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งในสมัยพระเจา้อี

วานเมืHอปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอสัสมัชญัทีHจตรัุสวหิารแหง่เคลม

ลนิ  ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั /น โบสถเ์กา่แก ่สรา้งใน

สมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มแีทน่สําหรับประกอบ

พธิขีองพระสงัฆราชและทีHสําหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระ

นางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆงัทีHจัตรัุสวหิารแหง่พระราชวงัเค

รมลนิ แตท่ีHนีHสงูกวา่ชมบอ่นํ NาศกัดิOสทิธิ ์ (Chapel Over the Well)  ทีHซมึขึ/น

มาเองตามธรรมชาติ

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี

 



บา่ย นําทา่นเดนิทางกลบัมอสโคว ์ ระหวา่งทางใหท้า่นไดส้นุกกบักจิกกรรมสนุขัลาก

เลื?อน (Husky Sledding) ทา่นไดช้มความน่ารักของสนัุขแสนรู ้ซึHงสุ นัขพันธน์ี/

เป็นพันธุท์ีHฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซึHงชาวแลปป์

ไดเ้ลี/ยงสนัุขพันธุน์ี/เพืHอใชใ้นการลากเลืHอนบนนํ/าแข็งหรอืหมิะ 

จากนั/นใหท้า่นไดเ้ลอืกซื/อสนิคา้ของทีHระลกึราคาถกู บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์

โดยเฉพาะตุก๊ตาแมล่กูดก ซึHงมใีหเ้ลอืกมากมายหลายแบบ  จากนั/นนําทา่นสู ่

IZMAILOVO MARKET ตลาดทีHใหญท่ีHสดุของประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืก

ซื/อสนิคา้พื/นเมอืงนานาชนดิ ในราคาทีHถกูทีHสดุ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตา

แมล่กูดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้คลมุไหล,่ อําพัน, ของทีHระลกึ

ตา่งๆ และอืHนๆอกีมากมาย จากนั/นนําทา่นลอ่งเรื อชมความสวยงามสองฝัHงแมนํ่/า 

Moskva ดืHมดํHารับบรรยากาศแบบสบายๆ 

คํ?า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคาร อาหารพื/นเมอืง

นําเขา้สูท่ีHพัก SUN FLOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที?ส ี?ของการเดนิทาง   พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี? – เซนตบ์าซลิ – ละครสตัว ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นชมเมอืงมอสโคว ์ (Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มี

ประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทีHมปีระชากรหนา

แน่นทีHสดุในยโุรป นําทา่นเขา้สูภ่ายในรั /วพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin 

Palace) ทีHประทั บของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์ จนกระทัHงพระเจา้ซารปี์เตอร์

มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัเป็นทีHประชมุของรัฐบาลและ

ทีHรับรองแขกระดับประมขุของประเทศ นําทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรูปกับโบสถอ์ัส

สมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชัHน โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชม

ดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึHงเป็นโบสถท์ีHสําคญัใชใ้นงานพธิกีรรมทีHสําคญั เชน่ การ

ประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนั/นชมระฆงัพระเจา้ซาร

รา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ีHสดุในโลกเพืHอนําไป

ตดิบนหอระฆงัแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทําใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่

พระเจา้ซารท์ีHมคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีHสดุในโลกทีHยังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย 

ทําดว้ยบรอนซนํ์/าหนัก 40 ตนั (หากมพีธิกีรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะ

ไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี? (The Kremlin 

Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท์ีHเกา่แกท่ีHสดุของรัสเซยีเพืHอเป็นทีHเกบ็สะสมของเจา้ชา

ยมสัโควีH ในชว่งครสิตศ์ตวรรษทีH 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานทีHเกบ็สะสมของมคีา่ทีHดี

ทีHสดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษทีH 14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษทีH 20 พพิธิ

ภัณฑอ์ารเ์มอรีHเป็นหนึHงในสามพพิธิภัณฑท์ีHเก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้

แผน่ดนิทีHสมบรูณแ์บบ ซึHงอกี 2 ทีHอยูท่ีHองักฤษ และ อหิรา่น

ระยะทาง 75 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  อาหารจนี

 



บา่ย นําชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที Hเป็นเวทีของ

เหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทาง

ศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษทีH 17 ปัจจบุนั

สถานทีHแหง่นี/ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่ วนัชาต ิ วนัแรงงาน 

และวนัทีHระลกึสงครามโลกครั/งทีH 2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทีHตั /ง ของ

กลุม่สถาปัตยกรรมทีHสวยงาม อันไดแ้ก ่ วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil's 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีHมสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ

รัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์

ตั /งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีHทํามาจาก

ทบัทมิ นํ/าหนัก 20 ตนั ซึHงพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดบั ไวเ้มืHอปีค.ศ.1995 ชม

หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีHเกา่แกข่อง

เมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบรนดเ์นม เสื/อผา้ เครืHองสําอาง 

นํ/าหอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนสุรณ์ สถานเลนนิ ทีHเกบ็ศพสรา้งดว้ยหนิ

ออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู่

ระยะทาง 86 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

คํ?า รับประทานอาหารคํHา ณ ภตัตาคาร อาหารพื/นเมอืง

นําทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ีH ไมค่วร

พลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั /งมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดง

ผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ี

พัก 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนี/ยงัมบีรกิารถา่ยรปูกบัสตัวต์า่งๆ และมี

ของทีHระลกึดว้ย***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซึHงบางครั /งการงดการแสดง

ไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYในการคนืเงนื 1,000 บาท***

นําเขา้สูท่ีHพัก SUN FLOWER HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที?หา้ของการเดนิทาง            มอสโคว ์– อาบดูาบ ี

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

09.00 น. นําคณะเดนิทางสูส่นามบนิดามาเดยีดาวา กรงุมอสโคว ์

12.45 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิเอทฮิทั เที?ยวบนิที?  EY 68 

*** คณะเดนิทางวนัที? 15 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 12.40 น. 

และถงึอาบดูาบเีวลา 19.00 น.***                            

19.00 น. ถงึสนามบนิอาบดูาบ ีนําทา่นเปลีHยนเครืHองเพืHอเดนิทางตอ่

23.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพมหานครโดยสายการบนิเอทฮิทั เที?ยวบนิที?  EY 406 

*** คณะเดนิทางวนัที? 15 พ.ย. เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 23.40 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 08.55 น.*** 

วนัที?หกของการเดนิทาง              อาบดูาบ ี– กรงุเทพ

09.10 น  คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

 



โปรแกรม : รสัเซยี (มอสโคว ์– ซารก์อรส์) 
6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเอทฮิทั (EY)  

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
กนัยายน : 13 – 18, 25 – 30  
ตลุาคม : 1 – 6, 6 – 11, 9 – 14, 16 – 21, 20 – 25  
พฤศจกิายน : 15 - 20, 20 - 25, 22 – 27, 27 พ.ย. – 2 ธ.ค. 
ธนัวาคม : 4 – 9 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิYในการทีHจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีHทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีHยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีHกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั /งในกรณีทีHทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี/าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึHง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิYในการเปลีHยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีHยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิYในการเปลีHยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีHคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิYในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื?อทา่นทาํการซืNอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื?อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที?ลกูคา้ตอ้งออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที?ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัNง มฉิะน ัNนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัNง

ส ิNน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี?ยนแปลงได ้ท ัNงนีNข ึNนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที?ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 36,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(หอ้งคู ่2 เตยีง แบบไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั*

36,900.-

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ       3,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 36,900.-

 



                      

1. คา่ตัbวเครืHองบนิระหวา่งประเทศชั /นประหยดั (Economy Class) ทีHระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั จํานวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีHทางสายการบนิกําหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีHยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีHชาํนาญเสน้ทาง 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีHระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีHระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีHทอ่งเทีHยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง (หากตอ้งการเงื?อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที?) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืHอนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืNอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื?องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ?ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีNยประกนัเร ิ?มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีNยประกนัเร ิ?มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที?มอีายตุ ัNงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืHองดืHมทีHสัHงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ/าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ/น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีHสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิHม 7%  

4. คา่ธรรมเนยีมนํ Nามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที?สายการบนิมกีารปรบัขึNนราคา 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ คา่ทปิไกดท์อ้งถิ?นรสัเซยี ( 20 USD ตอ่ทา่น) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 ดอลลา่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั 6x3 = 18 USD หรอื 600 บาท) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ?งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งคู ่2 เตยีง แบบไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั*

36,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั]วเครื?องบนิ  ลดทา่นละ 16,000.-

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซีา่รสัเซยี
ช ัNนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัNน)
              สอบถาม

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ?ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัรานีNรวม

อตัรานีNไมร่วม

 



เง ื?อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึNนจรงิเหต 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที?น ั?งจะยนืยนัเมื?อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัNน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีHเดนิทาง ทีHมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลงัจากทีHชาํระมดัจําทนัท ี

3. หากทา่นที?ตอ้งการออกต ั]วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีH  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั /ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีH ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีHเกดิขึ/น 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษนัHงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีHยวในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัHวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนืHองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั /งหมด 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ/นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั /งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิY เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั /งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิOในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัNงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที?บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30 ทา่นขึNนไป) เนืHองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืHนทีHเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีHเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึHงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืHอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั /งนี/ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีHไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัbว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีHสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืHองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีH ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิYในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัNงหมด 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีHนัHงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัbวเครืHองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัbวเครืHองบนิ ซึHงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัbวเครืHองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิYเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีHเกดิขึ/นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัHงทีH Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีHจะนัHงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีHสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีHมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืHนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีHเครืHองบนิมปัีญหา เชน่   

เง ื?อนไขการจอง

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องต ั]วเครื?องบนิและที?น ั?งบนเครื?องบนิ

 



      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ/าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีHมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีHนัHง Long leg ขึ/นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีHเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีHเชค็อนิเทา่นั/น 

1. เนื?องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี?ยว 

(Single), หอ้งคู ่ (Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู ค่นละช ัNนกนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ?งถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืHองปรับอากาศเนืHองจากอยูใ่นแถบทีHมอีณุหภมูตํิHา  

3. กรณีทีHมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ/นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิYในการปรับเปลีHยนหรอืยา้ยเมอืงเพืHอใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีHเป็นหอ้งเดีHยวอาจเป็นหอ้งทีHมี

ขนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบนํ/า ซึHงขึ/นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั/นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั

 ขอ้ความซึ?งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ?งรว่มเดนิทาง

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีHมคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีHพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีHทอ่งเทีHยวพรอ้มทั /งการสมัมนา ดงูาน เพืHอความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุใน

การเดนิทาง ทั /งนี/ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีHเกดิจากโรงแรมทีHพัก ยาน

พาหนะ,  อนัเนืHองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, 

สงครามการเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีHยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของ

เทีHยวบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิHน,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่น

งานทีHเกีHยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดง

เหตผุล เนืHองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึHงอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิ

ทางทอ่งเทีHยวทั /งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุ ตามเงืHอนไขทีH

บรษัิทฯ ทีHรับประกนัในกรณีทีHผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีHตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนืHองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตั ิ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพื/นทีHมกีารปลอมแปลงเอกสารเพืHอการเดนิทาง รวมถงึมสี ิHงผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีHยนแปลงไดต้ามความ

จําเป็น หรอืเพืHอความเหมาะสมทั /งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัNงนีNการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ

ทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ?งรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

 


