
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี  

**ไฟลท์ขาไป จะมี 2 ไฟล์ ก่อนท าการจองรบกวนเชควันเดินทางจากตารางด้านล่าง**  
15.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูม ิช ั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน ETIHAD AIRWAYS 

เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขั้นตอนการเช็คอิน โดยมเีจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

 18.20 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี EY405 

 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ช ัว่โมง) 



 
 

22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง  

17.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
เพื่อเตรียมตวัเดินทาง และผา่นขั้นตอนการเช็คอิน โดยมเีจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความ
สะดวก 

 20.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี EY401 
 (มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ช ัว่โมง) 
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง  

 

วันทีส่อง มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – วิหารซาเวียร์ - CIRCUS 

03.10 น. ออกเดินทางสูน่ครมอสโคว์ ดว้ยเท่ียวบินท่ี EY065 (มอีาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง)  (ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 6 ช ัว่โมง) 

07.40 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง)  น าทา่น
ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

 น าทา่นเดินทางเขา้สูก่รุงมอสโควเ์มอืงหลวงของรัสเซียและยังครองอันดับเมืองท่ีใหญที่สุดของยุโรปมี
ประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี  น าเ ดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์  (SPARROW HILLS)  จุดชมวิวท่ี
สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้ง เมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเ จ็ดตึกท่ีสร้างใน
สมยัสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกในราคาถูกตั้งอยูเ่ ป็นจ านวนมากท่ีทา่น
สามารถเลือกซ้ือและตอ่รองราคาได้ด้วย น าทา่นชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์  ถือได้วา่มีความ
สวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของ
สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมจุีดเร่ิมตน้มาจากชว่ง แรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของ
สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนั้นเ ป็นลักษณะของ  MONUMENTAL ART คือลักษณะของ
งานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงคณุความดีของวรีบุรุษ ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ่ ภาพ
สลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก                

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
บ่าย น าทา่นเขา้ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ (CATHEDRAL OF CHRIST THE SAVIOUR) (ห้ามถา่ยภาพด้านใน) 

เป็นมหาวหิารโดมทองท่ีใหญท่ี่สุดในรัสเซีย สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แหง่ช ัยชนะในสงครามนโปเลียน 
เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลากอ่สร้างนานถึง 45 ปี  เ ป็นวิหารท่ีส าคัญของ
นิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดับชาติ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าทา่นชม การแสดงละครสัตว์ (CIRCUS) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ท่ี ไมค่วรพลาด เชน่ สุนัข ลิง 
นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ  แบง่การแสดง
ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาที พกั 15 นาที และชว่งหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถา่ยรูปกบัสัตว์
ตา่งๆ และมขีองท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดงไมม่ีการแจ้ง
ลว่งหน้า ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 20 USD*** 

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทยีบเท่า 



 
 

วันทีส่าม รถไฟความเร็วสูง – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังแคทเธอรีน – ป้อมปีเตอร์และปอล  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
………. น. ออกเดินทางสู ่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยีใหม่ล่ าสุดจากเยอรมัน ใช ้

เวลาเพียง 4 ช ัว่โมงจากกรุงมอสโคว์สูไ่ปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ระยะทางประมาณ 800 กม.  
………. น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมอืงท่ีสวยงามจนไดรั้บสมญานามวา่ “ราชินีแห่ง ยุโรป

เหนือ”  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มอืง พชุกิ้น (PUSHKIN) หรือท่ีรู้จกักนัในชื่อ ซาโก เซโล ซ่ึงเ ป็นท่ีพ ักในฤดูร้อนของ
ราชวงศ์ท่ีสวยงามและเป็นบา้นท่ีรักและโปรดปรานของสมาชิกครอบครัวโรมานอฟทุกพระองค์ น าทา่น
เขา้ชม พระราชวังแคทเธอรีน (CATHERINE PALACE) ท่ีสวยงามมากแห่งหน่ึงในรัสเซีย มีห้องตา่งๆ
ให้ชมนับร้อยห้อง แตห่้องท่ีทุกทา่นตอ้งไมพ่ลาดชมก็คือ ห้องอ าพัน (แอมเบอร์รูม) ท่ีเ ป็นสุดยอดงาน
ศิลป์ยุคศตวรรษท่ี 18 อนัประมาณคา่มไิด ้ท่ีชา่งจากเยอรมนัสร้างให้แกป่ราสาทของกษัตริย์ ฟรีดริชท่ี 1 
แหง่รัสเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญห่กชิ้นเน้ือท่ี 100 ตารางเมตร ประดับด้วยอ าพ ัน 6 ต้น พร้อม
กระจกผนังและโมเสก อญัมณีล ้าคา้จากอิตาลี ห้องอ าพนัถูกสร้าง ข้ึนใหมใ่นชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา ปัจจุบัน
ราคาประเมนิครา่วๆ มากกวา่ 142 ลา้นดอลลา่ห์สหรัฐ จากนั้ นน าทา่นชม ป้อมปีเตอร์และปอล  (PETER 
AND PAUL FORTRESS)  ส่ิงกอ่สร้างอนัดบัแรกสุดของเมอืง เพื่อเป็นอนุสรณ์ตอ่ช ัยชนะสงครามเหนือ
สวเีดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสกี้ ชมดา้นในซ่ึงเ ป็นท่ีเก็บพระศพของราชวงศ์โร
มานอฟ เร่ิมจากพระเจา้ปีเตอร์มหาราชจนกระทัง่กษตัริย์พระองค์สุดทา้ยของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสท่ี 2 
และครอบครัว 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วันทีส่ี่   พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส – พพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – โบสถ์หยดเลือด – ช้อปป้ิงถนนเนฟสกี้ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (PETERHOF)   ซ่ึง เ ป็นท่ีตั้งของ พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสต์  
(PETERHOF PALACE) ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช พระต าหนักท่ีได้ชื่อวา่เ ป็น  RUSSIAN 
VERSAILLES เป็นพระราชวงัท่ีงดงามโดดเดน่ดว้ยอุทยานน ้ าพท่ีุพวยพุง่มาจากรูปป้ันสีทองและท่ีตา่งๆ 
มากกวา่ 100 แหง่ ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ทา่นจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมท่ีวิจิตรงดงามอลังการ
ย่ิง ห้องหับตา่งๆ ภายในพระราชวงัประดับด้วยทองค าอร่ามเ รืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก ่าแก ่
ทรงคณุคา่ทางประวติัศาสตร์จนมอิาจประเมนิคา่ได้  ส่วนภายนอกก็เ ต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธ์ุและ
สวนน ้ าพอุนัตระการตาสวยงามไมแ่พพ้ระราชวงัแวร์ซายส์ในฝร่ังเศส 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
น าชมความย่ิงใหญข่อง พระราชวังฤดูหนาว  (WINTER PALACE)   ท่ีประกอบด้วยห้องตา่งๆ  มากกวา่ 
1,050 ห้อง สถานท่ีแหง่น้ีเคยใชเ้ป็นท่ีรับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญ
สัมพนัธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจุบนัพระราชวงั น้ีได้ถูกใช ้เ ป็นพิพธภ ัณฑ์ เข้าชม พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ 



 
 

(HERMITAGE MUSEUM) ท่ีเกบ็รวบรวมงานศิลปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ล้านชิ้น รวมทั้งภาพเขียนของ
จิตรกรเอกระดบัโลก เชน่ ลีโอนาโด  ดาวินซ่ี, ปีกสัโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ  ฯลฯ  จัดเ ป็นพิพิธภ ัณฑ์
ศิลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญท่ี่สุดของโลกแหง่หน่ึง  จากนั้นแวะถา่ยรูปกบั โบสถ์หยดเลือด (CHURCH OF 
CHRIST’S RESURRECTION)  ซ่ึงพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างข้ึนบนบริเวณท่ีพระเจ้าอเ ล็กซาน
เดอร์ท่ี 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม ์เพื่อเป็นอนุสรณ์แดพ่ระบิดา ทรงน ารูปแบบสถาปัตยกรรมของ
รัสเซียในคริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 มาใชใ้นการกอ่สร้าง มลีกัษณะรูปรา่งคล้ายวิหารเซนต์บาซิลท่ีมอสโคว ์
จากนั้นให้ทา่นอิสระชอ้ปป้ิงบนถนนเนฟสกี้ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ี
โดดเดน่ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 18-20 เป็นทั้งท่ีตั้งของยา่นการคา้,ยา่นท่ีอยูอ่าศยั,พระราชวงั,โรงละคร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดับ4ดาว หรือเทยีบเท่า 
 

วันทีห้่า มหาวิหารเซนต์ไอแซค – รถไฟความเร็วสูง – กรุงมอสโคว  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าเขา้ชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค (ST. ISAAC’S CATHEDRAL) ท่ีได้ชื่อวา่เ ป็นมหาวิหารท่ีสวยงาม
ท่ีสุด  และใหญเ่ป็นล าดับ 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสคสวยงาม รูปเ ขียนไอคอน โบสถ์
 ศกัด์ิสิทธ์ิแหง่น้ีเป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอยา่งมาก เ น่ืองจากคร้ังหน่ึงตัวเมืองถูกถลม่ด้วยระเบิดของ
 ทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมอืง แตม่หาวหิารเซ็นต์ไอแซคแห่ง น้ี   และถา่ยรูปท่ีด้ายหลังของพระมหา
 วหิารเซนต์ไอแซค ซ่ึงจะมรูีปป้ันแกะสลกัของพระเจา้นิโคลสัท่ี 1 ทรงมา้กบัฐานท่ีมีรูปป้ันของพระมเหสี
 และพระธิดาลอ้มรอบแสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อ านาจ และความยุติธรรม สอนท ี
ร่ีเทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
………….. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงมอสโคว์ โดยรถไฟความเ ร็วสูง SAPSAN #768A ใช ้เวลาเพียง 4 ช ั่วโมงจาก

เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปกรุงมอสโคว ์ ระยะทางประมาณ 800 กม. 
...........  เดินทางถึงกรุงมอสโคว ์  
ค ่า              รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมืองจัตุร 

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า  โบสถ์ เซนต์บา

ซิรบัต 

วันทีห่ก พระราชวังเครมลิน–พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี–จัตุรัสแดง–โบสถ์เซนต์บาซิล-ถนนอารบัต  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชม เมืองมอสโคว์ (MOSCOW) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซีย เ ป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เ ป็น
เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดใน ยุโรป  น าทา่นเข้าสู ่ภายในร้ัวพระราชวังเ ครมลิน (GRAND 
KREMLIN PALACE) ท่ีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรง
ยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นท่ีประช ุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ น าทา่นสูจ่ตุัรัสวหิาร ถา่ยรูปกบัโบสถ์อสัสัมชญั โบสถ์อนันันซิเอช ั่น โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคิล 
หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อสัสัมชญั ซ่ึงเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช ้ในงานพิธีกรรมท่ีส าคัญ เชน่ 
การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์จากนั้นชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมยัพระ



 
 

นางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญท่ี่สุดในโลกเพื่อน า ไปติดบนหอระฆังแตเ่กิดความ 
ผิดพลาดระหวา่งการหลอ่ท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซาร์ท่ีมคีวามตอ้งการสร้างปืนใหญท่ี่สุดใน
โลกท่ียงัไมเ่คยมกีารใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนัก 40 ตนั (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญ
จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเขา้ชม พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี   เ ป็นพิพิธภ ัณฑ์ท่ีเกา่แกท่ี่สุดของรัสเซีย
เพื่อเป็นท่ีเกบ็สะสมของเจา้ชายมสัโควี ่ในชว่งคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของ
มคีา่ท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงชว่งต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 พิพิธภ ัณฑ์อาร์เมอร่ีเ ป็น
หน่ึงในสามพิพิธภณัฑ์ท่ีเกบ็รวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจ้าแผน่ดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่
องักฤษ และ อิหรา่น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย น าชม  จั ตุ รัสแด ง (RED SQUARE)  ลานกว ้าง ใจกลางเ มืองท่ี เ ป็น เวทีของ เห ตุการณ์ส าคัญใ น
ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างใน
สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแหง่น้ีใชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาติ 
วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกคร้ัง ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้ง  ของกลุม่
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันได้แก ่วิหารเซนต์บาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL)  ประกอบด้วย
ยอดโดม 9 ยอดท่ีมสีีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย POSTNIK 
YAKOVLEV ชมหอนาฬิกาซาวเิออร์ ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เ ป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 
แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น ้ าหนัก  20 ตัน ซ่ึ งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับ  ไวเ้มื่อ ปีค.ศ.1995 ชม
ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM DEPARTMENT STORE)  สถาปัตยกรรมท่ีเกา่แกข่องเมือง สร้างในปีค.ศ.
1895 จ าหนา่ยสินคา้จ าพวกแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม และราคาคอ่นข้างแพง  ชมอนุสรณ์
สถานเลนิน ท่ีเกบ็ศพสร้างดว้ยหินออ่นสีแดง ภายในมศีพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมโีลงแกว้ครอบอยู  ่

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

 น าทา่นสู ่ถนนอารบัต (ARBAT STREET) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เ ป็นทั้งยา่นการค้า แหลง่
รวมวยัรุน่ ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนั่งเลน่ และยงัมศิีลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเ ลียน และศิลปินเลน่
ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 
  น าคณะเข้าสู่ทีพ่กั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดับ4ดาว หรือเทยีบเท่า 

วันทีเ่จ็ด  สนามบินมอสโคว์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

10.00 น. น าคณะเดินทางสูส่นามบิน มเีวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน  
12.45 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี EY068 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6 ช ัว่โมง) 
19.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี เพื่อรอเปล่ียนเท่ียวบิน 
21.35 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี EY402 

(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ช ัว่โมง) 

23.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี EY406 
(มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการบนเคร่ือง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 6.30 ช ัว่โมง) 



 
 

วันทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทบัใจ 
 

 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีท่กุคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 

อัตราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

ไฟลบิ์น  

ขำไป-ขำกลบั 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอำยุไม่

เกิน12ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอำยุไม่

เกิน12ปี) 

พักเดี่ยว 

เพิ่ม 

รำคำ 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

16 – 23 กนัยำยน 2561 EY401/EY402 48,888 48,888 48,888 11,000 32,888 
23 – 30 กนัยำยน 2561 EY401/EY402 48,888 48,888 48,888 11,000 32,888 
09 – 16 ตุลำคม 2561 EY405/EY406 49,888 49,888 49,888 11,000 33,888 
13 – 20 ตุลำคม 2561 EY405/EY406 50,888 50,888 50,888 11,000 34,888 
17 – 24 ตุลำคม 2561 EY405/EY406 51,888 51,888 51,888 11,000 34,888 
20 – 27 ตุลำคม 2561 EY405/EY406 51,888 51,888 51,888 11,000 34,888 

11 – 18 พฤศจกิำยน 2561 EY401/EY402 49,888 49,888 49,888 11,000 33,888 
03 – 10 ธนัวำคม 2561 EY401/EY402 49,888 49,888 49,888 11,000 33,888 
05 – 12 ธนัวำคม 2561 EY405/EY406 49,888 49,888 49,888 11,000 33,888 

   

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท** 
 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา  

 
กรุณำช ำระเงินค่ำมัดจ  ำ ท่ำนละ 20,000.- ภำยใน 1 วนันบัจำกวนัจอง มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะขอรบัลูกคำ้รำยต่อไป ... เง่ือนไขค่ำทัวรส่์วนท่ีเหลือช ำระก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย 

21 วนัหำกท่ำนไม่ผ่ำนกำรอนุมัติวีซ่ำ หรือ ยกเลิกกำรเดินทำงโดยเหตุจ  ำเป็น 

*** ทำงบริษัทขอเรียกเก็บค่ำใช้จำ่ยท่ีเกิดข้ึนจริง *** 



 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว(Single) 

, ห้องค ู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต ่างประเภทอาจจะไม ่
ติดกนั หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ทา่น อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม ่
สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมในกรณีท่ีอาจมีการแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในรัสเซียสว่นใหญอ่าจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในรัสเซียท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัด

รัต และไมมี่อา่งอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต ่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกนั 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
 คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม ี
 คา่น ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.  
 คา่รถรับ-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ พกัห้องละ 2 ทา่น  
 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ    
 คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน่ คา่ท าหนังสือเ ดินทาง คา่โทรศัพท์ คา่โทรศัพท์ทางไกล คา่  

อินเตอร์เน็ต คา่ซกัรีด มนิิบาร์ในห้อง รวมถึงคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ  (กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

   ค่าทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 36 USD/ทริป/ท่าน (คนขับ3USD,ไกด์3USD/วัน/ท่าน)  
   ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ท่านละ 24 USD/ทริป/ท่าน (3USD/วัน/ท่าน)  
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจา่ย 3% 
 
 
 



 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช  าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 20,000 บาทตอ่ทา่นเพื่อส ารองท่ีนั่ง  
2. นักทอ่งเ ท่ียวหรือเอเจนซ่ีต้องช  าระเ งินคา่บริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดกอ่นวนัเ ดินทางอยา่งน้อย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมช่  าระเงิน หรือช  าระเงินไมค่รบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็ค ของทา่นถูกปฏิเสธการ
จา่ยเงินไมว่า่กรณีใดๆ ให้ถือวา่นักทอ่งเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

3. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดัง น้ี  วนัจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้ นๆถือวา่เ ป็น
วนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทอ่งเ ท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผู ้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษทัไมรั่บยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัท์ไมว่า่กรณีใดๆ  

2. กรณีนักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินคา่บริการคืน นักทอ่งเ ท่ียวหรือเอเจนซ่ี ( ผู ้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเ งินคืนท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเ ร่ืองขอรับเ งิน
คา่บริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช  าระเ งินคา่บริการ
ตา่งๆ และหน้าสมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถ้วน โดยมเีง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี  

2.1 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่  30 วนั  คืนเ งินคา่บริการร้อยละ 100 ของคา่บริการท่ีช  าระแล้ว ***ใน

กรณทีีว่ันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน*** 
2.2 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางไมน่้อยกวา่ 15 วนั คืนเงินคา่บริการร้อยละ 50 ของคา่บริการท่ีช  าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกกอ่นวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไมคื่นเงินคา่บริการท่ีช  าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักคา่ใชจ้า่ยท่ีไดจ้า่ยจริงจากคา่บริการท่ีช  าระแล้วเ น่ืองในการเตรียมการจัดการน าเ ท่ียวให้แก ่
นักทอ่งเท่ียว เชน่ การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเ ง่ือนไข หรือเ ท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือคา่บริการทั้งหมด   

4. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทัเชน่ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดัง น้ี  ว ัน
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้ นๆถือ
วา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมนีักทอ่งเท่ียวเดินทางไมถึ่ง 20 คน  
6. ในกรณีท่ีลูกคา้ย่ืนวซีา่กบัทางบริษทัแลว้ ทางบริษทัขออนุญาตไมคื่นคา่ทวัร์ท่ีลูกค้าช  าระมาแล้ว  ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซา่

ไมผ่า่น ทางบริษทัจะคิดคา่ใชจ้า่ยตามท่ีเกดิข้ึนจริง 
 
 
 
 
 



 
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้วีตัถุประสงค์เพื่อการทอ่งเท่ียวเทา่นั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดให้แกท่า่น 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทอ่งเ ท่ียวร่วมเ ดินทางน้อยกวา่ 20 ทา่น โดยจะแจ้ง
ให้กบันักทอ่งเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนักอ่นการเ ดินทางส าหรับประเทศท่ีไมม่ีวีซา่  และอยา่ง
น้อย 10 วนักอ่นการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมวีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเท่ียวทุกทา่นยินดีท่ีจะช  าระคา่ บริการเพิ่มจาก
การท่ีมนีักทอ่งเท่ียวรว่มเดินทางน้อยกวา่ท่ีทางบริษทัก  าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้  ทางเรายินดีท่ีจะให้บริการตอ่ไป  

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบคา่เ สียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทอ่งเ ท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กบัทางบริษทัพร้อมการช  าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภ ัยของนักทอ่งเ ท่ียว
สว่นใหญเ่ป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบใดๆ ตอ่ความเสียหายหรือคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักทอ่งเ ท่ียวท่ีมิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษทั เชน่ ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบัติเหตุ ความเ จ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสัิยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเ งินตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋
เคร่ืองบิน คา่ภาษีเชื้อเพลิง คา่ประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไมม่อี านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แตม่ีเอกสารลง
นามโดยผูม้อี  านาจของบริษัทก  ากบัเทา่นั้น  

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 

1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภ ัณฑ์ไมเ่กิน 100 มิลลิลิตรตอ่ชิ้น และ
รวมกนัทุกชิ้นไมเ่กิน 1 ,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่นั้ น ถ้าส่ิงของดังกลา่วมีขนาดบรรจุ
ภณัฑ์มากกวา่ท่ีก  าหนดจะต้องใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้้องเคร่ืองบินเทา่นั้น  

2.  ส่ิงของท่ีมลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตดัเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญแ่ละฝาก
เจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นั้น  

 

 


