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วนัที่หน่ึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมือง

อาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์                             

15.00 น. ขอเชิญทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์T สายการบิน Etihad Airways โดยมี

เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัรใ์ห้

คาํแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

18.05 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY405 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์** เพ่ือ

เปล่ียนเคร่ือง ** 

วนัที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์- ท่าอากาศยาน

นานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย - เมืองมอสโคว ์- จุดชมวิว สแปโรฮิลล ์- 

VDNKH - มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์– ถนนอารบตั          

02.15 น. นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 

Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY65 ** ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน

เครื่องบิน ** 

06.55 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  
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นําท่านผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซีย มีประวติัศาสตรย์าวนานถึง 

850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้

แม่น้ํามสักวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากร

หนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเมื่อสมยัครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของ

สหภาพโซเวยีตอีกดว้ย 

นําท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปรโ์ร่ฮิลล ์(Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง

มอสโควไ์ดท้ั้งหมด ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวทิยาลยัมอสโควท่ี์สรา้งเป็นตึกสงูในสมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 

ใน 7 ตึก ท่ีสรา้งดว้ยรปูทรงเดียวกนั 

นําท่านเดินทางสู่ VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็นสถานท่ีจดังานท่ีใหญ่

ท่ีสุดในรัสเซีย ภายในพ้ืนท่ีเกือบ 1,500 ไร่ ท่ีน้ีมีทั้งพิพิธภณัฑ ์อาคารจดังานแสดง อควาเรียมจดัแสดง

พนัธุส์ตัวน้ํ์า สวนหย่อม สวนสตัวข์นาดย่อม สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดูรอ้นท่ีน่ีจะ

เป็นพื้ นท่ีสีเขียวท่ีมีน้ําพุสวยงาม มีสวน Ostankino ท่ีร่มร่ืนเหมาะแก่การเดินเล่น เมื่อเขา้ถึงฤดหูนาว พ้ืนท่ี

น้ําพุและสวนดอกไมจ้ะถกูเปล่ียนใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

นําท่านผ่านชม แวะถ่ายรปูดา้นหน้า มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ี

เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน) สรา้งข้ึนเพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท่ี์ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็น

วิหารท่ีสาํคญัของนิกายรสัเซียนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีสาํคญัระดับชาติ ** กรณีท่ีมีพิธีกรรม

ทางศาสนา มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 นําท่านเดินทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการคา้ 

แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรปูเหมือน รปูลอ้เลียน และศิลปิน

เล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย  

***อิสระอาหารเยน็ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเท่ียว*** 

   นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม เมืองมอสโคว ์ - พระราชวงัเครมลิน - มหาวิหารอสัสมัชญั - มหาวิหารอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล - 

ระฆังยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี แชมเบอร ์- จตัุรสัแดง - 

มหาวิหารเซนต ์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร ์- หา้งสรรพสินคา้กุม – อนุสรณส์ถานเลนิน – สวนซา

ยารด์เยปารค์         

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจา้ซารทุ์กพระองค ์

จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับท่ีเมืองเซนต์ ปีเตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุม

ของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรสัวิหาร เป็นท่ีตั้งของ มหา

วิหารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 

9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้ําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหาร

อสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล (The Archangel 

Michael) ท่ีสรา้งอุทิศใหก้บันักบุญอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อน

ยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 

1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาด

ระหว่างหล่อทาํใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตั้งอยู่ภายในพระราชวงัเครมลินแห่งน้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์

(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ียงัไมเ่คยมีการใชย้งิเลย ทาํ

ดว้ยบรอนซน้ํ์าหนัก 40 ตนั และลกูกระสุนหนัก ลกูละ 1 ตนั   

นําท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภณัฑท่ี์

เกา่แกท่ี่สุดของประเทศรสัเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรพัยส์มบติัลํ้าค่าของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษท่ี 

14-15 พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ี์เก็บรวบรวมทรพัยส์มบติัของพระเจา้

แผ่นดินท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

นําท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัใน

ประวติัศาสตรข์องรสัเซียไมว่า่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยั

คริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วนัชาติ วัน

แรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณแ์ห่งความงามของเมือง

มอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมสีีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว

รสัเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอม สีสนัสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบ

ขา้งดว้ยกาํแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจาํนวนไม่น้อยท่ีเดินทางสู่จตุัรสัแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูป

เป็นท่ีระลึกคู่กบัมหาวหิารแห่งน้ี พรอ้มกบัการเรียนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนานของสถานท่ีสาํคญัน้ีควบคู่กนั

ไป มหาวหิารเซนต ์บาซิล สรา้งข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานในการ

รบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถกูปกครองกดข่ีมานาน

หลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจงึทาํใหม้เีร่ืองเล่าสืบต่อกนัวา่ พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิาร

แห่งน้ีมาก จึงมีคาํสัง่ใหป้นูบาํเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผู้

น้ันสามารถสรา้งส่ิงท่ีสวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระทาํในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญา

นาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์(Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่

บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทาํมาจากทบัทิม น้ําหนัก 20 ตนั ซ่ึง

พรรคคอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสินคา้กุม (Gum Department Store) 
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สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นนํา จาํหน่าย

สินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง น้ําหอม แบรนดด์งัท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม 

อนุสรณส์ถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพ่ือราํลึกถึงผูนํ้าคอมมิวนิสตค์นแรกของรสัเซีย ภายในคือ

สถานท่ีพกัพิงเมื่อท่านส้ินใจในจตุัรสัสีแดงท่ีเคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมท่ีน่ีดว้ยความสงบเพื่อ

ชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ท่ีเก็บ

ศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

นําท่านเดินทางสู่ สวนซายารด์เย (Zaryadye Park) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมอส

โควไ์ดบ้ริเวณกวา้ง ถ่ายรปูเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมอืงมอสโควไ์ดใ้นมุมสงูอีกดว้ย 

***อิสระอาหารเยน็ เพ่ือสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเท่ียว*** 

   นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี เมืองมอสโคว ์- เมืองซารก์อรส์ - โบสถอ์สัสมัชญั - บ่อนํ้าศกัด์ิสิทธ์ิ - โบสถท์รินิตี้  - เมืองมอสโคว ์

ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใตด้นิเมืองมอสโคว ์– หา้งยูโรเปียนมอลล ์               

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซากอรส์ (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที) เป็นเมือง

โบราณ เป็นท่ีตั้งของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศ เป็นวิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็น

วทิยาลยัสงฆ ์ 

นําท่านเดินทางสู่ โบสถอ์สัสมัชญั (Assumption Church) โบสถเ์กา่แก่ท่ีมีความสวยงามมากของเมือง สรา้ง

ในสมยัพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สรา้งเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวงัเครมลิน 

ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ี

สาํหรบันักรอ้งนําสวด หอระฆงั ผ่านชม บ่อนํ้าศกัดิ์สิทธ์ิ (Chapel Over the Well) ท่ีซึมข้ึนมาเองตาม

ธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถอ์สัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

นําท่านเดินทางสู่ โบสถท์รินิต้ี (Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวัหอมสีทอง ภายใน

ตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มโีลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเ์จยีสท่ีภายในบรรจุกระดกูของ

ท่าน ประชาชนท่ีศรทัธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ินเมือง) 

นําท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา้พ้ืนเมือง ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบั

สินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) 

ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรปูแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุดใน

โลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมี

จุดเร่ิมตน้มาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูนํ้าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามา

ตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะของงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ 

(Monumental Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรปูของงานป้ัน รปูหล่อ ภาพสลกันูนตํา่ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบ

โมเสก 
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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ หา้งยูโรเปียน มอล (EUROPEAN MALL) เป็นหน่ึงในหา้งท่ีถือวา่ใหญ่ท่ีสุดและ

ทนัสมยัท่ีสุดในเมอืงมอสโคว ์ตวัอาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น ท่านสามารถใชเ้วลาในการชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งจุใจ ภาย

ดา้นในมีรา้นคา้กว่า 400 ชอรป์ท่ีเป็นตวัแทนแบรนดย์อดนิยม นอกจากรา้นคา้ชอปป้ิงยงัมี ซุปเปอรม์าร์

เก็ต'Perekrestok' ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง ตั้งอยู่ท่ีชั้นล่าง โซนเพื่อความงาม สตูดิโออาบแดด รา้นทาํเล็บ

ลานไอซเ์สกต โรงภาพยนต์ ใหทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลิน บริเวณใกลเ้คียงศนูยก์ารคา้ ยงัตั้งอยู่ติดกบัสถานี

รถไฟใตดิ้น Kievskaya อีกดว้ย เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหนั้กท่องเท่ียวท่ีตอ้งการเดินทางมาท่ีน่ี 

***อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพื่อสะดวกแก่การเดินทางทอ่งเที่ยว*** 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้ เมืองมอสโคว ์– เบเลยาดารช์ารเ์อา้เลท - สวนโคโลเมนสโกเย – พระราชวงัซาริซิน่า – หา้งเวกสั

มอลล ์- ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย     

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เบลายา่ดาช่า เอา้เลท (Outlet Village Belaya Dacha) อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบ

รนดช์ื่อดงั อาทิเช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็น

สินคา้ของฝากต่างๆของประเทศรสัเซีย 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 นําท่านแวะถ่ายรูปดา้นหน้า สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณน้ี เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัไมพ้ระเจา้ซาร์

ไมเคิล โรมานอฟ ซ่ึงอดีตไดเ้คยเป็นพระราชวงัท่ีพระเจา้ซาร์อเล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทบัในฤดูรอ้น 

อีกทั้งพระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทบัท่ีน่ีในวยัเด็กและพระนางเอลิซาเบธไดป้ระสูติท่ีวงัแห่งน้ี บริเวณ

รอบนอกมีพ่ืนท่ีกวา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมท่ี้ร่มร่ืน ท่านสามารถถ่ายรปูเก็บภาพความสวยงาม

โดยรอบบริเวณสวนและดา้นนอกตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั 

นําท่านเดินทางสู่ พระราชวงัซาริซิน่า (Tsaritsino Palace) พระราชวงัแห่งน้ีไดถู้กสรา้งไวใ้นสมยัของพระ

นางแคทเทอรีนมหาราช แห่งนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ แต่สถานท่ีน้ีตั้งอยู่ในเมืองมอสโก ถือเป็นพระราชวงั

ฤดรูอ้นของพระนางแคทเธอรีน และเป็นพระราชวงัเพียงแห่งเดียวในกรุงมอสโก สรา้งตั้งแต่ปี 1775 แต่ไม่

เสร็จสมบรูณ1์00เปอรเ์ซ็น จนกระทัง่หลายรอ้ยปีถดัมารฐับาลไดด้าํเนินการสรา้งเร่ือยมาจนเสร็จสมบรูณ์

ในปี 2007 สถาปัตยกรรมภายนอก มีความสวยงามและใหญ่โตมาก มีสวนสาธารณะดา้นหน้าท่ีกวา้งขวาง

และสวยงามร่มร่ืน ส่วนภายในโดยเฉพาะในส่วนของพระราชวงั จะถกูแบ่งออกเป็นหอ้งต่างๆหลายส่วน มี

การตกแต่งอยา่งหรหูรา ดว้ยสีทองและสีขาว ท่านสามารถรบัรูถึ้งประวติัเกี่ยวกบัพระนางแคทเธอรีนไดจ้าก

ท่ีน่ีตั้งแต่พระองคย์งัทรงพระเยาว ์จนขึ้ นครองราชยแ์ละสวรรคตลง  

นําท่านเดินทางสู่ หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดช์ื่อดงั อาทิเช่น 

Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสินคา้ของฝากต่างๆ

ของประเทศรสัเซีย 

**อิสระอาหารเยน็ตามอธัยาศยั เพ่ือใหท้า่นสะดวกในการชอปป้ิง** 

นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

23.35 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY64 
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** ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

วนัที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์- ท่าอากาศยาน

นานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์** เพ่ือ

เปล่ียนเคร่ือง ** 

08.50 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad 

Airways เท่ียวบินท่ี EY408  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

18.05 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟลท์บินของแตล่ะช่วง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-

3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็ก

มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่

เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

25 – 30 มกราคม 2563 27,999 27,999 27,999 7,900 13,999 

05 – 10 กุมภาพนัธ ์2563 30,999 30,999 30,999 7,900 16,999 

07 – 12 กุมภาพนัธ ์2563 30,999 30,999 30,999 7,900 16,999 

08 - 13 กุมภาพนัธ ์2563 30,999 30,999 30,999 7,900 16,999 

15 – 20 กุมภาพนัธ ์2563 28,999 28,999 28,999 7,900 14,999 

18 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 27,999 27,999 27,999 7,900 13,999 

22 – 27 กุมภาพนัธ ์2563 28,999 28,999 28,999 7,900 14,999 

29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 28,999 28,999 28,999 7,900 14,999 

03 – 08 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

07 – 12 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

10 – 15 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

13 – 18 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

14 – 19 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

17 – 22 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 
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20 – 25 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

21 – 26 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

24 – 29 มีนาคม 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 29,999 29,999 29,999 7,900 15,999 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** อตัราค่าบริการ สาํหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านที่ตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ 

(Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ  

 คา่ภาษีน้ํามนั และ ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีม ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนักรวมกนัไม่เกิน 30 กก. (แต่ละช้ิน ควรหนักไมเ่กิน 23 กก. เช่น 

23 กก. 1 ชิ้ น 7 กก. 1 ชิ้ น รวม 30 กก.)  

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 3 

ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัท

ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรบัเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม

โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์

ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

 คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพ่ิมเพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ี

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ หัวหนา้ทัวร ์รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 65 

เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) หรือ คาํนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุ

มากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 45 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจาํตามเวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะ

เดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขา้มา

ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. กรณีนักท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่าน

ถกูปฏิเสธการจา่ยเงินไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัิวีซ่า รอนดัสมัภาษณวี์ซ่า ท่ีทาํ

ใหท้างบริษัทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ใหถื้อว่า

นักท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว (ผูม้ีรายชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยนั

ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณี

ใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอรบัเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียว (ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึง เพ่ือลงนามดาํเนินการขอรบัเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจ

ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชาํระเงินค่าบริการ

ต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และหน้าสมุดบญัชีธนาคารท่ี

ตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 40 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 26-39 วนั ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีค่าใชจ้า่ยตามจริง

มากกว่ากาํหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 
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2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 25 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

 ** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สาํหรับอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 10 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตทุ์กท่านยินดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูคา้ดาํเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีทา่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ 

หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจาก

นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูตํา่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ

ทดัรตั และไมมี่อ่างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวตัถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว ้
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ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไมไ่ดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วน

หรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน้ํามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหต้น้ทุน

สงูข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ช่เหตุ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วซ่ีาไมผ่่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการชาํระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ข้ึน ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 
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