
 

 

รหัสทัวร 1900061 
ทัวรรัสเซีย มอสโคว 6 วัน 3 คืน (EY) 
จัตุรัสแดง   วิหารเซนตบาซิล   อนุสรณสถานเลนิน   โบสถอัสสัมชัญโฮลีทรินิตี้    
พระราชวังเครมลิน   พิพิธภัณฑอารเมอร่ี    เนินเขาสแปรโรว 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี 
17.00 น.  พรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออกช้ัน4 

ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบินเอทิฮัดโดยมีเจาหนาท่ีบริษัทฯคอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวกดานเอกสารและแท็กกระเป�า 

20.10 น.  ออกเดินทางสูทาอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี เท่ียวบินท่ี EY401  

วันที่ 2 
ทาอากาศยานนานาชิติอาบูดาบี -ทาอากาศยานโดโมเดโดโว 
กรุงมอสโคว  - จัตุรัสแดง – วิหารเซนตบาซิล – อนุสรณสถานเลนิน – 
หางสรรพสินคากุม –สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ถนนอารบัต 

00.05+1  ถึงทาอากาศยานอาบูดาบ้ี เพื่อเปล่ียนเคร่ือง 

02.40  ออกเดินทางตอโดยสายการบินเอทิฮัด แอรเวย เท่ียวบินท่ี EY 005 

07.20  เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาชา
กวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอยแลว 
เดินทางรอรับสัมภาระเรียบรอยจากน้ัน นําทานเดินทางสูใจกลาง กรุงมอสโคว  
(Moscow) นําทานชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมือง สรางดวย
หินแกรนิตและหินออน ตอกลงบนพื้นจนกลายเปนลานหินโมเสกท่ีมีความสวยงาม เปน
เวทีศูนยกลางของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียเชนงานเฉลิมฉลองทาง
ศาสนา หรือการประทวงทางการเมืองตางๆ สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปจจุบัน
สถานท่ีแหงน้ีใชเปนสถานที่จัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วัน
แรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณใกลๆจัตุรัสแดงเปนท่ีต้ังของกลุม
สถาปตยกรรมท่ีสวยงามอีกดวยอยาง วิหารเซนตบาซิล (St.Basil's Cathedral) 
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดย
สถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ถือเปนหน่ึงในสัญลักษณของ กรุงมอสโคว 
ประเทศ รัสเซีย สรางโดยกษัตริยอีวานจอมโหด (Ivan the Terrible) เพื่อฉลองชัย
เหนือพวกมองโกลท่ีกรีทัพมาจนเมืองคาซาน (Kazan) เม่ือป 1552 ผลจากชัยชนะคร้ัง 



 

 

น้ีทําให ประเทศรัสเซียสามารถรวมประเทศไดเปนปกแผน ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ต้ังอยู
บนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม 
น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเม่ือปค.ศ.1995 จากน้ันนําทาน
เดินทางสู อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Mausoleum) ต้ังอยูบริเวณจัตุรัสแดง ภายใน
อาคารมีโลงแกวคริสตัล ท่ีบรรจุศพอดีตประธานาธิบดีเลนิน อาคารภายนอกสรางจาก
หินแกรนิตสีแดง ออกแบบโดย เอ. ชูเซฟ (A.Shcusev) สรางเม่ือป 1930 หลังจากท่ีเล
นินเสียชีวิตในป 1924 ในชวงแรกรางของเลนินถูกเก็บรักษาไวอยุในสุสานไม ซ่ึงเปน
สถานท่ีบรรจุศพของเหลาวีรบุรุษของโซเวียต และเหลาสมาชิกท่ีสําคัญของรัฐบาล มาถึง
ชวง 1930 เอ.ชูเซฟ ไดเสนอใหสรางสุสานเลนินข้ึนใหมบริเวณดานหนากําแพงเครมลิน 
ปจจุบันชาวรัสเซียท่ียังรักแลเคารพเลนินไดมาเขาคิวเคารพศพกันอยางไมขาดสาย นํา
ทานไปยัง หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแก
ของเมืองเปนหางที่ใหญโตและสวยงาม สรางในป ค.ศ.1895 จําหนายสินคาอุปโภค 
เส้ือผา แบรนดเนม เคร่ืองสําอาง น้ําหอม และสินคาท่ีระลึก มีรานคากวา 200 ราน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ม้ือท่ี1) 
นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (Metro Tour) ถือไดวามีความสวยงามมาก
ท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงาม
ของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจุดเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลินข้ึนมาเปนผูนํา สหภาพโซ
เวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมท่ี นํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของ 
Monumental art คือลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รูปหลอ ภาพสลักนูนต่ํา ภาพวาดประดับ
ลวดลายแบบโมเสก จากน้ันนําทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาว
ประมาณ 1 กม. เปนท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน 
รานอาหารตางๆมากมาย และยังมีศิลปนมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลน
ดนตรีเปดหมวกอีกดวย อิสระเลือกชม ชอปปم�งตามอัธยาศัย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารจีน (ม้ือท่ี2) 
หลังทานอาหารค่ํานําทานเดินทางเขาสูท่ีพักแรม พักผอนตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก : Art Moscow Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพักทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวันเดินทาง) 



 

 

วันที่ 3 เมืองเซอรกาเยฟโปสาด - โบสถอัสสัมชัญ โฮลีทรินิต้ี - IZMAILOVO MARKET 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (ม้ือท่ี3) 

นําทานเดินทางไปยัง เมืองเซอรกาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) อีกหน่ึงเมือง
ทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของแควนมอสโก (Moscow) เมืองหลวงของประเทศ
รัสเซีย โดยตัวเมืองน้ันต้ังอยูหางจากกรุงมอสโควไปทางทิศตะวันออกประมาณ 70 
กิโลเมตร เปนเมืองทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมา
ต้ังแตสมัย ศตวรรษที่ 15-18 เมืองเซอรกาเยฟโปสาด ยังมีช่ือเสียงในเร่ืองของอาราม
ออรโธดอกซ (Orthodox) ซ่ึงเปนกลุมสถาปตยกรรมของทรินิตี เซอรกิอุส ลาวรา 
(Trinity Sergius Lavra) ท่ีไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกใน 
1993 อีกดวย ใหทานเขาชมโบสถอัสสัมชัญโฮลีทรินิต้ี (Holy Trinity 
Monastery) สรางในสมัยพระเจาอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจัตุรัสวิหาร
แหงเครมลิน ตกแตงภายในดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน  สรางในป ค.ศ.1422-
1423 เปนโบสถแรกของเมืองน้ี สถาปตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและไอคอน หามใชเสียงภายในเปนโบสถท่ีทําพิธี ทานสามารถ
รวมสักการะโลงศพของนักบุญเซอรเจียสพรอมกับประชาชนชาวรัสเซียได จากน้ันมีเวลา
เล็กนอยใหถายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ําจาก บอน้ําศักด์ิสิทธ์ิ กลับไปเปนศิริมงคล 
น้ําในบอเปนน้ําธรรมชาติ “มีเร่ืองเลาวา ชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถแลวคนพบบอน้ํา
โดยบังเอิญ หลังจากนําน้ํามาลางหนา ความศักด์ิสิทธ์ิก็ทําใหชายตาบอดสามารถ
มองเห็นได 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน (ม้ือท่ี4)  

บาย  นําทานเลือกซ้ือสินคาท่ี IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ อิสระ
ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซยี, 
ตุกตา แมลูกดก, ผาคลุมไหล, อําพัน ,ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน (ม้ือที่5) 
หลังทานอาหารเย็นนําทาน ชมการแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสน
รูท่ีไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ังมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดง
ผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดง ออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 



 

 

นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึก
ดวย 
หมายเหตุ  : กรณีละครสัตวงดการแสดงและบางคร้ังการงดการแสดงไมมีการแจง
ลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน 
ท่ีพัก: Art Moscow Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน  - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี  - เนินเขาสแปรโรว – มหาวิทยาลัย
มอสโคว – อิสระชอปปم�งที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี6) 
นําทานเขาชม พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) สรางข้ึนมาพรอมกรุง
มอสโคว เปนสถานท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองเคยเปนท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค 
จนกระท่ังพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไป  นครเซนตปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนท่ี
ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ จากน้ัน นําทานเขาชม 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี (The Armory) เปนท่ีเก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ เปนพิพิธภัณฑ
ท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซีย ปจจุบันเปนสถานท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจาก
คริสตศตวรรษท่ี 14 ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 และเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บ
รวบรวมทรัพยสมบัติของรัสเซียดวย นําเดินทางสู เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) 
จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดท้ังเมืองและสามารถมองเห็น
ตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรางในสมัยสตาลิน 1ใน7ตึก นอกจากน้ียังมีแผงลอยขายของท่ีระลึกใน
ราคาถูกต้ังอยูเปนจํานวนมากท่ีทานสามารถเลือกซ้ือและตอรองราคาไดดวย ใหทาน
ถายรูปกับมหาวิทยาลัยมอสโคว (Moscow University) มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกของ
รัสเซียมีช่ือเสียงดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร สรางในสมัยสตาลิน สรางเสร็จใน 
พ.ศ. 2496 สูงถึง 36 ช้ัน บรรดาผูนํารัสเซีย (Russia) และผูมีช่ือเสียง ลวนแลวแต
เปนศิษยเของมหาวิทยาลัยแหงน้ี 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน (ม้ือท่ี7)  



 

 

บาย  นําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเวลาทานไดอิสระชอป
ปم�งสินคาแบรนดเนมมากมาย  อาทิ เชน BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADIDAS, 
LACOSTE, BENETTON ฯลฯ 

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร อาหารจีน (ม้ือท่ี8) 
ท่ีพัก: Art Moscow Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน 
(ช่ือโรงแรมท่ีทานพัก ทางบริษัทจะทําการแจงพรอมใบนัดหมาย 5-7 วันกอนวัน
เดินทาง) 
 

วันที่ 5 ทาอากาศยาน โดโมเดเดโว กรุงมอสโคว - สนามบินนานาชาติอาบูดาบี 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี9) 

หลังจากรับประทานอาหารเชา สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยาน โดโมเด
เดโว กรุงมอสโคว เพื่อเช็คอินเดินทางกลับประเทศไทย 

12.30  ออกเดินทางสูสนามบินนานาชาติอาบูดาบี เท่ียวบินท่ี EY068  

18.55  เดินทางถึงทาอากาศยานอาบูดาบ้ี รอทําการเปล่ียนเคร่ือง 

21.40  ออกเดินทางกลับสูประเทศไทย โดยสายการบินเอทิฮัด เท่ียวบินท่ี EY402 
 

วันที่ 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
06.45+1  เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ: รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน การจราจรชวงเทศกาลหรือวันหยุดเปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยทางผูจัดจะ
ปรับเปล่ียนโดยคํานึงถึงผลประโยชนของทานเปนหลัก เพื่อใหทานทองเท่ียวไดครบถวนตามโปรแกรม 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 
(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

15 - 20 May 2019 37,888  37,888 37,888 18,944 12,500 
29 May - 03 Jun 2019 37,888  37,888 37,888 18,944 12,500 

12 - 17 Jun 2019 38,888  38,888 38,888 19,444 12,500 
26 Jun - 01 Jul 2019 36,888  36,888 36,888 18,444 12,500 

10 - 15 Jul 2019 38,888  38,888 38,888 19,444 12,500 
24 - 29 Jul 2019 38,888  38,888 38,888 19,444 12,500 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1. การเดินทางคร้ังน้ีจะตองมีจานวน 25 ทานข้ึนไป กรณีไมถึงจํานวนดังกลาว 
- จะสงจอยนทัวรกับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกลเคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบลวงหนากอนการ
เดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาคาบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง25ทานและทานยังประสงค
เดินทางตอ) โดยทางบริษัทจะทําการแจงใหทานทราบกอนลวงหนา 
2. ในกรณีท่ีลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง 
มิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 
3.กรณีท่ีทานเปนอิสลาม หรือแพอาหารเน้ือสัตวบางประเภท ใหทานโปรดระบุมาใหชัดเจน 
4.การจองทัวรและชําระคาบริการ 
- กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 15,000 บาท 
สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (พรอมแจงเลขสะสมไมล)กรุณาสงพรอมเอกสารชําระมัดจําคาทัวร 
- คาทัวรสวนท่ีเหลือชําระ 25-30 วันกอนออกเดินทาง 
**สําคัญ** สําเนาหนาพาสปอรตผูเดินทาง (*จะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือนกอนหมดอายุนับจาก
วันเดินทางไป-กลับ*) กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะน้ันทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน**กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัด



 

 

จํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ กรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัวหลายทาน กรุณาแจงรายช่ือคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ**กรณีเปล่ียนช่ือผูเดินทางจะตองมีการแจงลวงหนากอนออกเดินทางตามขอตกลง 
มิฉะน้ันถาแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารทุกอยางเรียบรอยแลว จะตองชําระคาใชจายเพิ่มเติมใน
สวนน้ี 
5.การยกเลิกและคืนคาทัวร เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวร
แลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และ
ในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน รวมถึงเม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใช
บริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ
และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาต๋ัวโดยสารเคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
(ต๋ัวกรุปไมสามารถUpgradeท่ีน่ังเปน Business Classได และตองเดินทางไป-กลับพรอมต๋ัวกรุป
เทาน้ันไมสามารถเล่ือนวันได) 
2. คาท่ีพักโรงแรมระดับมาตรฐานหรือระดับใกลเคียงกัน 4 ดาว สําหรับพักหองละ 2 ทาน กรณีพัก 3 
ทานตอหอง หากโรงแรมไมมีหอง TRP (3ทาน) อาจจําเปนตองแยกพัก 2 หอง (มีคาใชจายหองพัก
เด่ียวเพิ่ม) 
 
หมายเหตุเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรม 
- เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว 
(Single), หองคู (Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และโรงแรมใน
รัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3 ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบไมมี
เตียงเสริม 
- โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา 
- กรณีท่ีมีงาน Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนจากราคาขายและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม ซ่ึงหองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหอง
ท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
5. . คาน้ําหนักกระเป�า สัมภาระท่ีสายการ Etihad Airways 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเคร่ืองได 7กิโลกรัม 
และคาประกันวินาศภัยเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และกรณีน้ําสัมภาระ
เกินทานตองเสียคาปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ 
6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาทคา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 500,000 บาทตามเง่ือนไขของกรมธรรม ไมรวมประกัน
สุขภาพ (คาทัวรไมรวมการประกันความคุมครองการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป�าเดินทาง และ
ทรัพยสินสวนตัว กรณีเกิดความเสีย บริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบได) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน คาอาหาร เคร่ืองด่ืม คาซักรีด คาโทรศัพท 3. 
คาภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คาภาษีเดินทาง (ถามีการเรียกเก็บ) 
4. คาภาษีน้ํามันที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกต๋ัวเคร่ืองบิน และไดทําการ
ขายโปรแกรมไปแลว 
5. คา Vat 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
6. คาพนักงานยกกระเป�าท่ีโรงแรม 
7. คาทิปหัวหนาทัวร คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน และพนักงานขับรถ  45 USD /ทาน  
ตลอดทริปการเดินทาง 
8.คาวีซาและบริการตางๆ สําหรับหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย 
 
หมายเหตุ :  
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษัท ฯ และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการข้ึนในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง  
25 ทาน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่มหากสายการบิน 



 

 

มีการปรับข้ึนกอนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบ 

ลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,  

การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิด
กฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย  
อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง 

6. เม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ  
แลวทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 
 

7. รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหน่ึง  
หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน 
ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

8. การจัดการเร่ืองหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก   
โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของ
ผูท่ีพัก ท้ังน้ีข้ึนอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

9. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวิวแชร กรุณาแจงบริษัทฯ  
อยางนอย14วันกอนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

    10.มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจดักํากับเทาน้ัน 

      11. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ 
ตัวแทน ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปน
กองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 
    12. บริการน้ําด่ืมทานวันละ1ขวดตอคนตอวัน 



 

 

    13. การประกันภัย ท่ีบริษัทฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุ
จากการเดินทางทองเท่ียว ตามพ.ร.บ. การทองเท่ียว เทาน้ัน ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขได
ป�วย ทานสามารถขอดูเง่ือนไขกรมธรรมของบริษัทฯได และทางบริษัทฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับ
ขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพในระหวางการเดินทางไดจาก
บริษัทประกันท่ัวไป และควรศึกษาเง่ือนไขความคุมครองใหละเอียด) 
     14. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ  
           ท้ังส้ินแทนผูจัดนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 
     15. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับตัวแทน
ตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจ
คนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน  
16. กรณีทานใสหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร  หากทาน
ถูกปฏิเสธการเขา-ออกใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆท้ังส้ิน 


