
 

  

 

 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพ ฯ – สนามบินอาบูดาบี  

��.�� น. พรอ้มกันที�สนามบินสุวรรณภูมิ ชั"น # ประตูหมายเลข + เคานเ์ตอร ์T สายการบิน 
ETIHAD AIRWAYS เพื�อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั"นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ที�
บริษัทฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเรื�องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง 

�A.B� น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอตฮิดั แอรเ์วย ์เที�ยวบินที� EY405 
 (มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �. ! ชั �วโมง) 
22.00 น. เดินทางถึงสนามบินอาบดูาบี เพื�อรอเปลี�ยนเครื�อง  
 
วนัที�สอง มอสโคว ์– เนินเขาสแปรโ์รว ์– สถานีรถไฟใตดิ้นมอสโคว ์– วิหารซาเวียร ์- CIRCUS 

��.�� น. ออกเดินทางสู่นครมอสโคว ์ดว้ยเที�ยวบินที� EY065 
 (มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง)  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) 

�Q.40 น. ถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรสัเซีย (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 
# ชั �วโมง) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

 นําท่านเดินทางเขา้สู่กรุงมอสโควเ์มืองหลวงของรสัเซียและยงัครองอนัดบัเมืองที�ใหญ่ทีสุดของ
ยุโรปมีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 67! ปี 
นําเดินทางสู่ เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที�สามารถมองเห็นทศันียภาพของ
กรุงมอสโคว์ไดท้ัEงเมืองและสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที�สรา้งในสมัยสตาลิน FในGตึก 
นอกจากนีE ยงัมีแผงลอยขายของที�ระลึกในราคาถูกตัEงอยู่เป็นจาํนวนมากที�ท่านสามารถเลือก
ซืE อและต่อรองราคาไดด้ว้ย นําท่านชม สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโคว์ ถือไดว้่ามีความ
สวยงามมากที�สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเริ�มตน้มาจากช่วง แรกสุดที�สตาลิน ขึE นมาเป็นผูนํ้า
สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที�นํามาตกแต่งภายในสถานีนัEนเป็นลกัษณะของ 
Monumental art คือลกัษณะของงานศิลปะที�สรา้งขึE นเพื�อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ�งจะ
สื�อออกมาในรปูของงานปัE น รปูหล่อ ภาพสลกันูนตํ �า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก               

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 
บ่าย นําท่านเขา้ชม วิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้น

ใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที�ใหญ่ที�สุดในรัสเซีย สรา้งขึE นเพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เมื�อปี ค.ศ.F6FR โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรที์� F ใชเ้วลาก่อสรา้งนาน
ถึง S7 ปี เป็นวิหารที�สําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมที�สําคัญ
ระดบัชาติ 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 



 

นําท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูที้� ไม่ควรพลาด เช่น 
สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัEงมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมือ
อาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น R ช่วง ช่วงแรก S7 นาที พัก F7 นาที และช่วงหลังอีก S7 
นาที จากนีE ยงัมีบริการถ่ายรูปกับสตัวต่์างๆ และมีของที�ระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการ
แสดงและซึ�งบางครัEงการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิWในการคืน
เงิน R! USD*** 
� นาํคณะเขา้สูที่�พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั#ดาว หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�สาม รถไฟความเรว็สูง – เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ – พระราชวงัแคทเธอรนี –  
  ป้อมปีเตอรแ์ละปอล 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
………. น. ออกเดินทางสู่ นครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ โดยรถไฟด่วน SAPSAN เทคโนโลยใีหม่ล่าสุดจาก

เยอรมนั ใชเ้วลาเพียง S ชั �วโมงจากกรุงมอสโควส์ู่ไปเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ระยะทางประมาณ 
6!! กม.  

………. น. เดินทางถึง สถานีรถไฟเมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ เมืองที�สวยงามจนไดร้ับสมญานามว่า 
“ราชินีแหง่ยุโรปเหนือ”  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 
บ่าย นําท่านเดินทางสู่เมือง พุชกิ" น (Pushkin) หรือที�รูจ้กักนัในชื�อ ซาโก เซโล ซึ�งเป็นที�พกัในฤดู

รอ้นของราชวงศที์�สวยงามและเป็นบา้นที�รกัและโปรดปรานของสมาชิกครอบครวัโรมานอฟทุก
พระองค ์นําท่านเขา้ชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที�สวยงามมากแห่งหนึ�ง
ในรัสเซีย มีหอ้งต่างๆใหช้มนับรอ้ยหอ้ง แต่หอ้งที�ทุกท่านตอ้งไม่พลาดชมก็คือ หอ้งอาํพัน 
(แอมเบอร์รูม) ที� เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษที� F6 อันประมาณค่ามิได ้ที�ช่างจาก
เยอรมนัสรา้งใหแ้ก่ปราสาทของกษัตริยฟ์รีดริชที� F แหง่รสัเซีย ประกอบดว้ยไมโ้อ๊คขนาดใหญ่
หกชิE นเนืE อที� F!! ตารางเมตร ประดบัดว้ยอาํพนั � ตน้ พรอ้มกระจกผนังและโมเสก อญัมณี
ลํEาคา้จากอิตาลี หอ้งอาํพนัถูกสรา้งขึE นใหม่ในชว่ง R! ปีที�ผ่านมา ปัจจุบนัราคาประเมินคร่าวๆ 
มากกวา่ FSR ลา้นดอลล่าหส์หรฐั จากนัEนนําท่านชม ป้อมปีเตอรแ์ละปอล (Peter and Paul 
Fortress)  สิ�งก่อสรา้งอนัดบัแรกสุดของเมือง เพื�อเป็นอนุสรณ์ต่อชยัชนะสงครามเหนือสวีเดน 
เป็นศิลปะแบบบารอก ตัEงอยูบ่นเกาะวาซิลเยฟสกีE  ชมดา้นในซึ�งเป็นที�เก็บพระศพของราชวงศ์
โรมานอฟ เริ�มจากพระเจา้ปีเตอรม์หาราชจนกระทั �งกษัตริยพ์ระองคสุ์ดทา้ยของราชวงศ ์พระ
เจา้นิโคลสัที� R และครอบครวั 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
� นาํคณะเขา้สูที่�พกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดบั#ดาว หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�สี�   พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวาเรส – พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ – โบสถห์ยดเลือด –  



 

                  ชอ้ปปิ" งถนนเนฟสกี"  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองปีเตอรฮ์อฟ (Peterhof)  ซึ�งเป็นที�ตัEงของ พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรวา
เรสต ์  (Peterhof Palace) ที�สรา้งขึE นในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช พระตาํหนักที�ไดชื้�อว่า
เป็น Russian Versailles เป็นพระราชวงัที�งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานนํEาพุที�พวยพุ่งมาจากรูป
ปัE นสีทองและที�ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง ท่านจะตื�นตาตื�นใจกบั
ประติมากรรมที�วิจิตรงดงามอลงัการยิ�ง หอ้งหบัต่างๆ ภายในพระราชวงัประดบัดว้ยทองคํา
อร่ามเรืองพรอ้มภาพเขียนที�สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่า
ได ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ยพฤกษานานาพนัธุ์และสวนนํEาพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้
พระราชวงัแวรซ์ายสใ์นฝรั �งเศส 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
นําชมความยิ�งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace)  ที�ประกอบดว้ยหอ้งต่างๆ 
มากกว่า 1,050 หอ้ง สถานที�แห่งนีE เคยใชเ้ป็นที�รบัรองการเสด็จเยือนรสัเซียของรชักาลที� 5 
ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย-รสัเซีย   ปัจจุบันพระราชวงันีE ไดถู้กใชเ้ป็นพิพธภณัฑ ์
เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฮอรมิ์เทจ (Hermitage Museum) ที�เก็บรวบรวมงานศิลปะลํEาค่าของโลก
กว่า 8 ลา้นชิE น รวมทัEงภาพเขียนของจิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซี�, ปีกสัโซ, 
แรมบรนัด,์ แวนโก๊ะ ฯลฯ  จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะที�สวยที�สุดและใหญ่ที�สุดของโลกแห่ง
หนึ�ง จากนัEนแวะถ่ายรูปกบั โบสถห์ยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection)  ซึ�งพระ
เจา้อเล็กซานเดอรที์�   ทรงสรา้งขึE นบนบริเวณที�พระเจา้อเล็กซานเดอรที์� R พระบิดาถูกลอบ
ปลงพระชนม์ เพื�อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนํารูปแบบสถาปัตยกรรมของรัสเซียใน
คริสตศ์ตวรรษที� F�-FG มาใชใ้นการก่อสรา้ง มีลกัษณะรูปร่างคลา้ยวิหารเซนตบ์าซิลที�มอส
โคว ์จากนัEนใหท่้านอิสระชอ้ปปิE งบนถนนเนฟสกีE  ศูนยก์ลางของนครเซนต์ปีเตอรส์เบิร์ก ที�มี
สถาปัตยกรรมที�โดดเด่นในชว่งคริสตศ์ตวรรษที� F6-R! เป็นทัEงที�ตัEงของยา่นการคา้,ยา่นที�อยู่
อาศยั,พระราชวงั,โรงละคร 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 
� นาํคณะเขา้สูที่�พกั PARK INN HOTEL ST.PETERBURG ระดบั#ดาว หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�หา้ มหาวิหารเซนตไ์อแซค – รถไฟความเรว็สูง – กรุงมอสโคว  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําเขา้ชม มหาวิหารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที�ไดชื้�อว่าเป็นมหาวิหารที�
สวยงามที�สุด และใหญ่เป็นลาํดบั S ของโลก ภายในมีรูปภาพที�สรา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูป
เขียนไอคอน โบสถ์ศกัดิWสิทธิWแห่งนีE เป็นที�นับถือของชาวเมืองอย่างมาก เนื�องจากครัEงหนึ�งตัว
เมืองถูกถล่มดว้ยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทัEงเมือง แต่มหาวิหารเซ็นตไ์อแซคแห่งนีE   
และถ่ายรูปที�ดา้ยหลังของพระมหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ�งจะมีรูปปัE นแกะสลักของพระเจา้นิ



 

โคลสัที� F ทรงมา้กบัฐานที�มีรูปปัE นของพระมเหสีและพระธิดาลอ้มรอบแสดงความหมายแฝง
ถึงความศรทัธา ความรอบรู ้อาํนาจ และความยุติธรรม สอนที�สอง พระราชวงัเรเ์มอรี� 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
………….. นําท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์ โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan #768A ใชเ้วลาเพียง S 

ชั �วโมงจากเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ไปกรุงมอสโคว ์ระยะทางประมาณ 6!! กม. 
...........  เดินทางถึงกรุงมอสโคว ์ 
คํ �า              รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื" นเมืองจตัรุ 

� นาํคณะเขา้สูที่�พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั#ดาว หรอืเทียบเท่า 
นที�สองราชวงัเครลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี�–จตัรุสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์าซิล-ถนนอารบตั 
วนัที�หก พระราชวงัเครมลิน–พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี�–จตัรุสัแดง–โบสถเ์ซนตบ์าซิล-ถนนอารบตั  
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย เป็นศนูยก์ลางทาง
เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักว่า F ใน 
F! ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองที�มีประชากรหนาแน่นที�สุดในยุโรป นําท่านเขา้สู่ภายในรัEว
พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที�ประทับของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์
จนกระทั �งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ปัจจุบันเป็นที�
ประชุมของรฐับาลและที�รบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ นําท่านสู่จตุัรสัวิหาร ถ่ายรูปกบั
โบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซิเอชั �น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้น
ในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ�งเป็นโบสถที์�สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที�สาํคญั เช่น การประกอบพิธีบรม
ราชาภิเษกของพระเจา้ซารทุ์กพระองคจ์ากนัEนชมระฆงัพระเจา้ซารรา้งในสมยัพระนางแอนนา 
ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที�สุดในโลกเพื�อนําไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาด
ระหวา่งการหล่อทาํใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารที์�มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที�สุดใน
โลกที�ยงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ทําดว้ยบรอนซ์นํEาหนัก S! ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนา
โบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชม พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี�   เป็น
พิพิธภัณฑ์ที� เก่าแก่ ที� สุดของรัสเ ซียเพื�อเป็นที� เ ก็บสะสมของเจ ้าชายมัสโควี�  ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที� FS-F7 ปัจจุบันเป็นสถานที�เก็บสะสมของมีค่าที� ดีที� สุดของรัสเซียจาก
คริสต์ศตวรรษที� FS  ถึงช่วงตน้คริสต์ศตวรรษที� R! พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี�เป็นหนึ� งในสาม
พิพิธภัณฑ์ที�เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินที�สมบูรณ์แบบ ซึ�งอีก R ที�อยู่ที�
องักฤษ และ อิหร่าน 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บ่าย นําชม จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที�เป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทาง
การเมือง สรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษที� 17 ปัจจุบันสถานที�แห่งนีE ใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาล
สาํคัญๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที�ระลึกสงครามโลกครัEงที� 2 บริเวณ



 

โดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นที�ตัEง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที�สวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล
(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที�มีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ย
ศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ์ตัEงอยู่
บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที�ทาํมาจากทบัทิม นํEาหนัก 
20 ตนั ซึ�งพรรคคอมมิวนิสตนํ์ามาประดบั ไวเ้มื�อปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสินคา้กุม (GUM 
Department store) สถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้
จาํพวกแบรนดเ์นม เสืE อผา้ เครื�องสาํอาง นํEาหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณส์ถานเล
นิน ที�เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารอาหารพื" นเมือง 
 นําท่านสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัEงย่าน

การคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของที�ระลึก รา้นนั�งเล่น และยงัมีศิลปินมานั�งวาดรปูเหมือน รูป
ลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 
 � นาํคณะเขา้สูที่�พกั KORSTON HOTEL MOSCOW ระดบั#ดาว หรอืเทียบเท่า 
 

วนัที�เจด็  สนามบินมอสโคว ์
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
��.00 น. นําคณะเดินทางสู่สนามบิน มีเวลาในการเลือกซืE อสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
�B.#� น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เที�ยวบินที� EY068 

(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั �วโมง) 
�+.�� น. เดินทางถึงสนามบินอาบดูาบี เพื�อรอเปลี�ยนเที�ยวบิน 
B�.�� น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมิู  โดยสายการบินเอติฮดั แอรเ์วย ์เที�ยวบินที� EY406 

(มีอาหารและเครื�องดื�มบริการบนเครื�อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �. ! ชั �วโมง) 
 

วนัที�แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ   
�+.�� น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

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

** หากท่านที�ตอ้งออกตั �วภายใน (เครื�องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครัEงก่อนทาํการ
ออกตั �วเนื�องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
 
 
 



 

 
 



 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 
หอ้งละ B-� 

ท่าน 

� เด็ก B ผูใ้หญ่ 
เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายไุม่เกิน�Bปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 
(เด็กอายไุม่เกิน�B

ปี) 

พกัเดี�ยว 
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั qว 

�# – �� ธนัวาคม B�60 #+,+�� #+,+�� #A,+�� ��,��� �#,+�� 
�Q – �# กุมภาพนัธ ์B�s� #+,+++ #+,+++ #A,+++ ��,��� �B,+++ 
�B – �+ กุมภาพนัธ ์B�s� #+,+++ #+,+++ #A,+++ ��,��� �B,+++ 
�+ – Bs กุมภาพนัธ ์B�s� #+,+++ #+,+++ #A,+++ ��,��� �B,+++ 
B�กุมภาพนัธ–์�#มีนาคม s� #+,+++ #+,+++ #A,+++ ��,��� �B,+++ 
�Q – �# มีนาคม B�s� #+,+++ #+,+++ #A,+++ ��,��� �B,+++ 
�� – �A มีนาคม B�s� #+,+++ #+,+++ #A,+++ ��,��� �B,+++ 
�# – B� มีนาคม B�s� #+,+++ #+,+++ #A,+++ ��,��� �B,+++ 
�A – B� มีนาคม B�s� #+,+++ #+,+++ #A,+++ ��,��� �B,+++ 
   

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น** 
 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง B ขวบ ��,��� บาท** 
 

การเดินทางในแตล่ะครั"งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจาํนวน B� ท่านขึ" นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจาํนวนดงักล่าว 
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิuในการเลื�อนการเดินทาง หรอืเปลี�ยนแปลงราคา 
 

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชําระเงนิค่ามัดจาํ ท่านละ (),))).- บาท 
ภายใน 3 วนันับจากวนัจอง มิฉะนั3นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ9 

ที;จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที;เหลอืชําระก่อนการเดนิทางอย่างน้อย (A วนั 
  

 

ข้อมูลเพิ;มเตมิเรื;องโรงแรมที;พกั 
1. เนื�องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้ห้องพกัแบบห้องเดี�ยว

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 6 ท่าน/6 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่าง



 

ประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั?นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 6 ท่าน ซึ� ง
ถา้เขา้พกั 6 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น C เตียงใหญ่กบั C เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยก
ห้องพกัเนื�องจากโรงแรมนั?นไม่สามารถจดัหาได้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเก็บเงิน
เพิ�มเติมในกรณีที�อาจมีการแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในรัสเซียส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื�องปรับอากาศเนื�องจากอยูใ่นแถบที�มีอุณหภูมิตํ�า  
3. กรณีที�มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ?นมากและห้องพกัในเมือง

เตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิH ในการปรับเปลี�ยนหรือยา้ยเมืองเพื�อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในรัสเซียที�มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที�เป็นห้องเดี�ยวอาจเป็นห้องที�มีขนาด

กะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบนํ? า ซึ� งขึ?นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั?นๆ และห้องแต่ละ
หอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

อตัราค่าบรกิารนี" รวม 
� ค่าตั �วเครื�องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ    � ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ที�มี 
� ค่านํEาหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน R  กก. � ค่ารถรบั-ส่ง และนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ พกัหอ้งละ R ท่าน � ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ  
� ค่าอาหารตามมืE อที�ระบุในรายการ   � ค่าจ ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ
เดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ F,!!!,!!! บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

 

อตัราค่าบรกิารนี" ไม่รวม 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์
ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหารและเครื�องดื�มที�สั �งเพิ�มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก่์อนการใชบ้รกิาร) 
� ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ �s USD/ทริป/ทา่น (คนขบั3USD,ไกด�์USD/วนั/ทา่น)  
� ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 24 USD/ทริป/ทา่น (3USD/วนั/ทา่น)  
� ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม G% และภาษีหกั ณ ที�จา่ย  % 
 
เงื�อนไขการชาํระค่าบรกิาร 
1. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 20,000 บาทต่อท่านเพื�อสาํรองที�นั�ง  



 

2. นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนที�เหลือทัEงหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย RF วนั 
กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ไม่ชาํระเงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นักท่องเที�ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัรนั์Eนๆ 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษัท 

ดงันีE  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนั

เวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนัEนๆถือวา่เป็นวนัหยุดทาํการของทางบริษัท 

เงื�อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื�อนการเดินทาง นักท่องเที�ยวหรือเอ

เจนซี�(ผูมี้ชื�อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที�บริษัท
อยา่งใดอยา่งหนึ�งเพื�อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี� (ผูมี้ชื�อในเอกสาร
การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนที�บริษัทอย่างใดอย่างหนึ�ง
เพื�อทาํเรื�องขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ 
หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที�ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเงื�อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันีE  
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ �� วนั คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการที�ชาํระแลว้ 

2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ �� วนั ไม่คืนเงินค่าบริการที�ชาํระแลว้ทัEงหมด 
ทัEงนีE  ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายที�ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที�ชาํระแลว้เนื�องในการเตรียมการจดัการนํา
เที�ยวใหแ้ก่นักท่องเที�ยว เชน่ การสาํรองที�นั�งตั �วเครื�องบิน การจองที�พกัฯลฯ 
3. การเดินทางที�ตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซืE อขาดแบบมีเงื�อนไข หรือเที�ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ 

Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ
หรือค่าบริการทัEงหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทําในวนัเวลาทําการของทาง
บริษัท ดงันีE  วนัจนัทร ์ถึงศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ที�รฐับาลประกาศในปีนัEนๆถือว่าเป็นวนัหยุดทําการ
ของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิWในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที�ยวเดินทางไม่ถึง 20 คน  
 

เงื�อนไขและขอ้กาํหนดอื�นๆ 
1. ทวัรนี์E สาํหรบัผูมี้วตัถุประสงคเ์พื�อการท่องเที�ยวเท่านัEน 



 

2. ทวัรนี์E เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที�ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน
หรือทัEงหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทัEงหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิWในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า R! ท่าน 
โดยจะแจง้ใหก้บันักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย G วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ
ที�ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย F! วนัก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศที�มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที�ยวทุก
ท่านยนิดีที�จะชาํระค่าบริการเพิ�มจากการที�มีนักท่องเที�ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที�ทางบริษัทกาํหนดเพื�อให้
คณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีที�จะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิWไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คาํนําหน้า
ชื�อ เลขที�หนังสือเดินทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตั �วเครื�องบิน ในกรณีที�นักท่องเที�ยวหรือเอเจนซี�มิได้
ส่งหนา้หนังสือเดินทางใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํ 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิWในการเปลี�ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื�อใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณ ์ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริงของประเทศที�เดินทาง ทัEงนีE  บริษัทจะคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัของนักท่องเที�ยวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิWไม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึE นของนักท่องเที�ยวที�

มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี�ยนแปลง หรือการบริการของสาย

การบิน เหตุสุดวิสยัอื�น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนีE คาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�ทางบริษัทเสนอราคา ดงันัEน 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิWในการปรบัราคาค่าบริการเพิ�มขึE น ในกรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงอตัราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั �วเครื�องบิน ค่าภาษีเชืE อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี�ยนแปลง
เที�ยวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่านัEน  

 
ขอ้แนะนาํก่อนการเดินทาง 
�. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที�จะนําติดตวัขึE นเครื�องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน F!! มิลลิลิตร
ต่อชิE น และรวมกันทุกชิE นไม่เกิน F,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ�งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที�ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ F ใบเท่านัEน ถา้
สิ�งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที�กาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าที�โหลดใตท้อ้ง
เครื�องบินเท่านัEน  



 

B. สิ�งของที�มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจา้หนา้ที�โหลดใตท้อ้งเครื�องบินเท่านัEน  
 
 
 


