
 

	 	

 
 
 

 

 
 
วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสวุรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว  

23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 ประตู 9 แถว T      

สายการบินเอมิเรตส (EK) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว – ถนนอารบัท 

03.30 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377    

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

06.55 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.35 น. เดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 133 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

 

รัสเซีย มอสโคว ซากอรส 6 วนั 3 คืน 
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องเมืองน้ี สถ

โบสถที่ทําพิธี

อยใหถายรูปกั
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กรรมและมาย

ริการอาหารค่ํ
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ธีของพระสังฆ

สรางในสมัยพ
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าร นําทานสูที่
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าหารของโรง

กจากจะมีสถา

ก รถไฟใตดินทํ

นทั่วไป สถานี

างชาติใหเห็น
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ภค ของที่ระลึ

HOTEL หรือ
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ระดับเดียวกัน

422-1423 เ 

น หามใชเสีย
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ปจจุบ

แรงงา

เซนต

รัสเซี

เหนือ

สมัยค

แดง 5

หางส

เนม เ

บรรย
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ญ สรางโดยสถ

กและยังไมเคย

น ชม หอระฆั

รางส่ิงใดๆ สูงเ

ในสมัยพระนา
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ริการอาหารค่ํ
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ริการอาหารเ
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เครื่องสําอาง 

ากาศสองขาง
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ริการอาหารก
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ริการอาหารค่ํ
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นแปลงโปรแก

กลางวัน ณ ภั

ซาเวียร ซ่ึงเปน

บแมนํ้ามอสโค

ษัตริยที่สวยงา

ดมีเวลาชอปป

คาํ ณ ภัตตาคา

ม โคมไฟระยา
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แบบตางๆ กล

ัตตาคาร นําท
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กรมจากการล
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นวิหารโดมทอ
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ามและเหมือน
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าร ไดเวลาสม

า เครื่องแกว 
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มตร ริมแมนํ้า

ริยรัสเซีย ทั้งเค

ละพระราชินี 
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สง 81 เมตร ถื
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สรางระฆังใบใ

พักณ HO
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แรม นําทานสู

ณสําคัญในปร

นสมัยคริสตศ

ชน วันปใหม

ทานถายภาพกั

4 จอมโหด ศิ

เพื่อเปนอนุส
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ทานเลือกซ้ือสิ

ญแจ ไมแกะสลั

ระราชวังเคร
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ครื่องประดับที่ท

ชม โบสถอัส

จาซาร สรางใ
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ระวัติศาสตรข
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กับ มหาวิหาร
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รับสวดมนตใน

าวิเออร ตั้งอยู

นิสตนํามาประ

หางที่ใหญโตแล
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ชมโชวบัลเลต

านถายภาพกั

นรัสเซีย ตั้งอ

ลอโลหะเปนรู

นพาทานช็อปป
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นทางสู สนาม

นําทานสู ตล

สินคาตามอัธย

ลัก และสินคาข

รมลิน จุดกําเ

พิพิธภัณฑอาร

ทําดวยเพชร ท

สสัมชัญ เปน

ในสมัย ค.ศ.1

หนักลูกละประ

สรางที่สูงที่สุด

ที่ใหญที่สุดของ

ลก แตเน่ืองจา

N EXPRESS H

เรือแมนํ้ามอ

คําวาสีแดงใน

องรัสเซีย ไมว

7 

น

ร

บ

ะ

น

ยูบนปอมสปา

ะดับไวลักษณะ

ละสวยงาม จํา

จากน้ันนําคณ

คว **หากไมส

ต โดยไมตอ

ับ 

อยู

ป

ปง

ha 

มบินมอสโคว

าดอิสมายลอ

ยาศัย อาทิเชน

ของที่ระลึกอ่ืน

นิดแหงประวัติ

รเมอรร่ี เปนพิ

ทองคํา อุปกรณ

นโบสถที่สําคั

586 เพื่อตอง

ะมาณ 1 ตัน น

ดในยุคน้ัน แล

งเครมลิน เรีย

ากมีความผิดพ

HOTEL หรือร

สโคว– มหาวิ

นความหมายรั

วาจะเปนงานเ

าสกายา สูง 6

ะคลายหอบ๊ิกเ

าหนายสินคาอ

ณะ ลองเรือแ

สามารถลอง

งแจงใหทราบ
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อฟก้ี ตลาดข

น ตุกตามาทรอ

นๆ อีกมากมา

ติศาสตรรัสเซี

พิพิธภัณฑที่เก

ณการสูรบขอ

ัญใชในงานพิ

งการสรางปนใ
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23.20 น. ออกเดินทางสู เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK132 แวะเปล่ียนเครื่อง (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน)  

วันที่หก กรุงเทพฯ 
05.35 น.   ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส แวะเปล่ียนเครื่อง 

09.40 น.  เดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส โดยเที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน) 

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพพรอมความประทับใจ  

******************************* 
รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ทีไ่มสามารถคาดการณลวงหนา 

 

อัตราคาบริการ  

  เด็ก (อายุต่ํากวา 12 ป ไมมีเตียง) ลดทานละ   2,000 บาท 

  พักเดี่ยว     เพ่ิมทานละ   6,000 บาท 

กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมทัวรและรายละเอียดตางๆของโปรแกรม 

โดยละเอยีดเมื่อทานทําการซื้องโปรแกรมทัวรแลวทางบริษัทถือวาทาน 

รับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆของบริษทั 

อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส (เดินทางไป-กลับพรอมคณะ)  

 คาที่พัก 3-4 ดาว (หองละ 2-3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการยายเมืองเขาพัก ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักที่

เมืองน้ันๆได เชน ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินคา งานประชุม เหตุสุดวิสัยตางๆ ฯลฯ) 

 คารถปรับอากาศ และบริการนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

 คาเขาชมสถานที่ และคาธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ 

 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 

 คาประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวและมัคคุเทศกทองถิ่นคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไมรวมคาทิป) 

กําหนดการเดินทาง ราคา 

เมษายน 22-27 เม.ย. 2563 34,900 

พฤษภาคม 5-10 พ.ค. / 29 พ.ค.– 3 มิถุนายน 2563 34,900 

มิถุนายน 10-15 มิ.ย. 2563 34,900 

กรกฎาคม 2-7 ก.ค. 2563 37,900 



 

	 	

 

อัตราน้ีไมรวม 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการใบเสร็จ 

 คานํ้าหนักของกระเปาในกรณีเกินกวาสายการบินกําหนดให 30 กิโลกรัมตอ/ทาน 

 คาใชจายสวนตัวตางๆ นอกรายการ อาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด และคาเครื่องด่ืมในหองพัก 

 คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถทองถิ่น ทานละ 5 ยูเอสดอลลาร / คน / วัน (20 ยูเอสดอลลาร ตลอดทริป) 

 คาทิปหัวหนาทัวรไทย วันละ 100 x 6 วัน = 600 บาท 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร 

1. สําหรับการจอง กรุณาชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)  

2. ชําระยอดสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน   

3. หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) เพื่อมาย่ืนวีซาหรือวันเดินทาง ใหทานติดตอ

เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ทราบทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ

คาใชจายที่เกิดขึ้น 

การยกเลิกและคืนคาทัวร  

1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คืนมัดจําทั้งหมด  

2. ยกเลิกการเดินทาง 41-64 วัน เก็บคาใชจายเบ้ืองตน 5,000 บาท 

3. ยกเลิกการเดินทาง 31-40 วัน เก็บเงินมัดจําทั้งหมด 

4. ยกเลิกการเดินทาง 21-30 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

5. ยกเลิกการเดินทาง 20 วันกอนเดินทาง ขอเก็บคาใชจาย 100% ของราคาคาทัวรทั้งหมด 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง   

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนาในกรณีที่ผูเดินไมถึง 30 ทาน และทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการ เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย และไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย 

สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร เชนภัยธรรมชาติ ปญหาการเมือง เปนตน 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ ไมวากรณี

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

4. เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท จะถือวาทาน

รับทราบและยอบรับเง่ือนไขตางๆ ของบริษัทฯที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

5. สําหรับที่น่ัง LONG LEG หรือที่น่ังบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตองเปนผูโดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกําหนด เชน ตอง

สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได ไมมีปญหาดานสุขภาพ สามารถชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและ

อํานาจในการใหที่น่ัง LONG LEG ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

6. โรงแรมที่พักในยุโรปสวนใหญไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากเปนภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และหองพัก 3 ทาน  (TRIPPLE 

ROOM ) อาจจะมีการจัดเปน 2 เตียง และ SOFA BED ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม  

7. กรณีผูเดินทางดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและเดินทางมารวมกับคณะในตางประเทศ (Join Land) ผูเดินทางตองรับผิดชอบ

คาใชจายในการเดินทางมาพบคณะดวยตัวเอง  


