
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSSIA   
RUSSIA MAXXX   8 DAYS 5 NIGHTS 

 โดยสายการบนิ เอทฮิทัแอรเ์วย ์(EY) 

 



 

 เทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรปูทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จั้กในนามโดมหัว

หอม  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซาร ์ 

 น าทา่นน่ังรถไฟสูเ่มอืงเซ็นตปี์เตอรส์เบริก์ (St. Petersburg) เมืองของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช  

 เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่กบ็รวบรวมงานศลิปะล ้าคา่ของโลกกวา่ 8 ลา้นช ิน้ 

  เยอืนพระราชวงัเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ทีง่ดงามโดดเดน่ดว้ยอทุยานน ้าพุ   

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด*** 

***ทานอาหารค า่ในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace)***           

 

 

 

Day 1    กรงุเทพ 

15.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิัด แอร์

เวย ์(EY) โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

18.20 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ เอทฮิัท เทีย่วบนิที ่EY 405 

22.00 น. ถงึสนามบนิอาบูดาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรทซ ์น าท่านเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางต่อ 

Day 2 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 กรุงเทพ     

2 อาบูดาบ ี– มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว – สถานรีถไฟใตด้นิ – ถนน

อารบัต – วหิารเซนตซ์าเวยีร์ 

   BEST WESTERN 

VEGA  หรอืเทยีบเท่า 
 

3 มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ตลาดอิสมายลอฟ – น่ังรถไฟสู่นครเซนทปี์
เตอรเ์บริก์พรอ้มอาหารค ่าบนรถไฟ 

   PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 
หรอืเทยีบเท่า 
 

4 พระราชวังฤดูรอ้น – พพิธิภัณฑเ์ฮอรม์เิทจ – รับประทานอาหารค ่า
พรอ้มการแสดงทีพ่ระราชวังนโิคลัส 

   PARK INN 
PRIBALTIYSKAYA 
หรอืเทยีบเท่า 
 

5 พระราชวังแคทเธอรนี – มหาวาหารเซนทไ์อแซค – ป้อมปีเตอร์

แอนดพ์อล – สนามบนิ – มอสโคว ์
    

BEST WESTERN 
VEGA  หรอืเทยีบเท่า 
 

6 พระราชวังเครมลนิ – พพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี ่– จตุรัสแดง – วหิารเซนท์
บาซลิ – หา้งกุม – ละครสัตว์ 

   BEST WESTERN 
VEGA  หรอืเทยีบเท่า 
 

7 สนามบนิ – อาบูดาบ ี    
 
 

8 กรุงเทพ 
   

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 



 

 อาบดูาบ ี– มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว – สถานรีถไฟใตด้นิ – ถนนอารบตั – วหิารเซนตซ์าเวยีร ์ 

03.10 น. ออกเดนิทางสู่กรุงมอสโควโ์ดยสายการบนิ เอทฮิัท เทีย่วบนิที ่EY 065                  

07.40 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพันธรัฐรัสเซยี (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผ่าน

ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ น าเดนิทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว(์Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสูงเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนียั้งมี

แผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตัง้อยู่เป็นจ านวนมากที่ท่านสามารถเลือกซือ้และต่อรองราคาไดด้ว้ย  ชมสถานี

รถไฟใตด้นิกรุงมอสโค ถอืไดว่้ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่ง

ภายในสถาน ีความสวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้ินมจีุดเริม่ตน้มาจากช่วง แรกสุดที่สตาลนิ ขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซ

เวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของ Monumental art คือลักษณะของ

งานศิลปะที่สรา้งขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า 

ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก                                                                                  

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

    น าท่านสู่ถนนอารบตั เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้น  

                            น่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย น าเขา้ชมวหิารเซนต ์

                             ซาเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) เป็นมหาวหิารโดมทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรัสเซยี สรา้งขึน้เพือ่เป็น 

                            อนุสรณ์ แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ  

                            45 ป 

เย็น  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ค ่า  เดนิทางเขา้สู่ทีพ่ัก BEST WESTERN VEGA  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

Day 3 

 มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ตลาดอสิมายลอฟ – น ัง่รถไฟสูน่ครเซนทปี์เตอรเ์บริก์พรอ้มอาหารค ่าบนรถไฟ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่เมืองซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนีเ้ปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมอืงซากอร์สไดเ้ป็นทีตั่ง้ของศาสน

สถานทีใ่หญ่ทีสุ่ดและเก่าแก่ที่สุด ในครสิตศ์ตวรรษที ่14-17  เป็นทีแ่สวงบุญทีศั่กดิส์ทิธิ์ของประเทศ เป็นวทิยาลัยสอน

ศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity 

Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ 



 

มโีลงศพสเีงนิของนักบุญเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนทีศ่รัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบ

ฝาโลงศพ ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ทีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มีการสรา้งในสมัยพระ

เจา้อีวานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่จตุรัสวหิารแห่งเคลมลิน  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟ

รสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเ์ก่าแก่ สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มแีท่น

ส าหรับประกอบพธิีของพระสังฆราชและที่ส าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรนีมหาราช 

ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตุรัสวหิารแห่งพระราชวังเครมลนิ แต่ที่นีสู่งกว่าชมบอ่น า้ศกัดิส์ทิธ ิ ์(Chapel Over the 

Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

   น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงนานาชนดิ  

                           ในราคาทีถู่กทีสุ่ด อาทเิช่น นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา แม่ลูกดก, ผา้คลุมไหล่, อ าพัน, ของทีร่ะลกึต่างๆ และอืน่ๆอกี 

                           มากมาย ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่สถานรีถไฟเพือ่น่ังรถไฟต่อไปยังนครเซนตปี์เตอรเ์บริก์                                 

.... น.  ออกเดนิทางสู่นครเซนทปี์เตอรเ์บริกืดว้ยรถไฟความเร็วสูงSapsan train  

 เย็น  รบัประทานอาหารค ่าบนรถไฟระหวา่งเดนิทางไปยงันครเซนทปี์เตอรเ์บริก์ 

    ….น.  ถงึนครเซนทปี์เตอรเ์บริก์โดยสวัสดภิาพ 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก PARK INN PRIBALTIYSKATYA หรอืเทยีบเท่า 

 

Day 4 

  พระราชวงัฤดูรอ้น – พพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ – รบัประทานอาหารค ่าพรอ้มการแสดงทีพ่ระราชวงันโิคลสั 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ (Peterhof) ซึ่งเป็นที่ตัง้ของ พระราชวงัฤดูรอ้น เปโตรดวาเรสต์ (Peterhof 

Palace) ทีส่รา้งขึ้นในสมัยพระเจา้ปีเตอร ์  มหาราช พระต าหนักทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่

งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานน ้าพุทีพ่วยพุ่งมาจากรูปปั้นสทีองและที่ต่างๆ มากกว่า 100 แห่ง ดว้ยสถาปัตยกรรมยุคทอง 

ท่านจะตืน่ตาตื่นใจกับประตมิากรรมทีว่ิจติรงดงามอลังการยิง่ หอ้งหับต่างๆ ภายในพระราชวังประดับดว้ยทองค าอร่าม

เรอืงพรอ้มภาพเขียนที่สวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่าได ้ ส่วนภายนอกก็เต็มไปดว้ย

พฤกษานานาพันธุ์และสวนน ้าพุอันตระการตาสวยงามไม่แพพ้ระราชวังแวรซ์ายสใ์นฝรั่งเศส 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  น าชมความยิง่ใหญข่องพระราชวงัฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบดว้ยหอ้งต่างๆ มากกว่า 1,050 หอ้ง  

                            สถานที ่แห่งนีเ้คยใชเ้ป็นทีร่ับรองการเสด็จเยอืนรัสเซยีของรัชกาลที ่5 ของไทยในการเจรญิสัมพันธไมตรไีทย-รัสเซยี     

                            ปัจจุบันพระราชวังนีไ้ดถู้กใชเ้ป็น เขา้ชมพพิธิภณัฑเ์ฮอรม์เิทจ (Hermitage Museum) ทีเ่ก็บรวบรวมงานศลิปะ 



 

                            ล ้าค่าของโลกกว่า 8 ลา้นชิน้ รวมทัง้ภาพเขยีนของจติรกรเอกระดับโลก เช่น ลโีอนาโด ดาวนิซี,่ ปีกัสโซ, แรมบรันด,์  

                           แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพพิธิภัณฑศ์ลิปะทีส่วยทีสุ่ดและใหญ่ทีสุ่ดของโลกแห่งหนึง่ 

เย็น รบัประทานอาหารพืน้เมอืงในพระราชวงันโิคลสั (Nicholas Palace) จากน ัน้ชมการแสดง

ศลิปะพืน้เมอืงของชาวรสัเซยี ทีม่ชี ือ่เสยีงในการแสดง การเตน้ร า การรอ้งเพลง การแต่ง

กายชดุประจ าชาต ิ ตามเผา่ต่างๆ ซึง่ทา่นจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึง่ในชว่งพกัการ

แสดงมบีรกิารอาหารวา่ง อาทเิชน่ ไขป่ลาคารเ์วยีร,์ ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ,     วอ้ดกา้ 

เป็นตน้ 

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก PARK INN PRIBALTIYSKATYA หรอืเทยีบเท่า 

 

Day 5 

 พระราชวงัแคทเธอรนี – มหาวาหารเซนทไ์อแซค – ป้อมปีเตอรแ์อนดพ์อล – สนามบนิ – มอสโคว ์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมอืงพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนี้เป็นที่ประทับในฤดูรอ้นของราชวงศ์ และมี

เหตุการณ์ส าคัญเกดิขึน้ในวันที่ 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจา้นโิคลัสที่ 2 พรอ้มสมาชกิในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจาก

กลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซ ึง่กลายเป็นประวัติศาสตร์หนา้สุดทา้ยในเมืองพุชกิ้นและราชวงศ์     โรมานอฟที่ยาวนานกว่า 

200 ปี น าเขา้ชมพระราชวงัแคทเธอรนี (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ดว้ย

สถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเด่นของศลิปะแบบโรโคโค (Rococo) ตัวอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลังคา

รูปโดมสทีองสุกปล่ังภายในประกอบดว้ยหอ้งหับต่างๆนับรอ้ยโดยเฉพาะหอ้งอ าพนั  (Amber Room)  ที่ทุกท่าน

จะตอ้งประทับใจ อสิระใหท้่านเดนิชมสวนอันร่มรืน่งดงามในสไตลฝ์รั่งเศส หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงไดต้ามอัธยาศัย 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  น าเขา้ชมมหาวหิารเซนตไ์อแซค (St. Isaac’s Cathedral) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นมหาวหิารทีส่วยงามทีสุ่ด และใหญ่         

                           เป็นล าดับ  4 ของโลก ภายในมรีูปภาพทีส่รา้งดว้ยโมเสคสวยงาม รูปเขยีนไอคอน โบสถศั์กดิส์ทิธิ์แห่งนีเ้ป็นทีนั่บถอื 

                           ของชาวเมอืงอย่างมาก เนือ่งจากครัง้หนึง่ตัวเมอืงถูกถล่มดว้ยระเบดิของทหารนาซจีนราบคาบไปทัง้เมอืงแต่มหาวหิาร 

                           เซน็ตไ์อแซคแห่งนี ้จากนัน้น าเขา้ชมป้อมปีเตอร ์แอนด ์พอล (Peter and Paul Fortress) ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็น 

                           ทีคุ่มขังนักโทษทางการเมอืงเป็นป้อมปราการทีส่รา้งขึน้พรอ้มๆ กับนครเซน็ตปี์เตอรส์เบริก์ ปัจจุบันใชเ้ป็นสุสานทีเ่ก็บ 

                            พระศพของสมาชกิในราชวงศโ์รมานอฟทุกพระองค ์ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่สนามบนิ 

เย็น อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 



 

..... น. น าทา่นเดนิทางสู่กรุงมอสโควด์ว้ยเทีย่วบนิ ....... 

....... น. ถงึสนามบนิกรุงมอสโคว ์

   น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก Best Western Vega หรอืเทยีบเท่า 

 

Day 6 

  พระราชวงัเครมลนิ – พพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตุรสัแดง – วหิารเซนทบ์าซลิ – หา้งกมุ – ละครสตัว ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม             

น าท่านชมเม ืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน         

การศกึษา และ การเดินทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงที่มปีระชากร

หนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้

ซารท์ุกพระองค์ จนกระทั่งพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของ

รัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดับประมุขของประเทศ น าท่านสู่จัตุรัสวิหาร ถา่ยรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิ

เอช ัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึง่เป็นโบสถท์ีส่ าคัญใชใ้น

งานพธิีกรรมทีส่ าคัญ เช่น การประกอบพธิีบรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซารรา้งใน

สมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อน าไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาด

ระหว่างการหล่อท าใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่ ีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลกทียั่งไม่เคยมีการใช ้

ยงิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ์อัสสัมชัญจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

น าเขา้ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซยีเพือ่เป็นที่เก็บ

สะสมของเจา้ชายมัสโควี ่ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมค่ีาทีด่ทีีสุ่ดของรัสเซยีจาก

ครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึช่วงตน้ครสิต์ศตวรรษที ่20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพย์

สมบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณ์แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ทีอ่ังกฤษ และ อหิร่าน 

 เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 บา่ย  น าชมจตุัรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี 

                           ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบัน  

                            สถานทีแ่ห่งนีใ้ชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2   

                            บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีตั่ง้ ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint  

                              Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสัีนสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิ 

                             ชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธิก บนยอดมดีาวแดง  



 

                             5 แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสนิคา้ 

                              กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 

                             จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม และราคาค่อนขา้งแพง 

เย็น รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ี ่ไมค่วรพลาด เช่น สุนขั ลงิ นก ฯลฯ 

รวมท ัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 

ช่วง ช่วงแรก 45 นาท ีพกั 15 นาท ีและช่วงหลงัอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถา่ยรูปกบัสตัวต์่างๆ และมี

ของทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึง่บางคร ัง้การงดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่ัก Best Western Vega หรอืเทยีบเท่า 

 

Day 7 

  สนามบนิ – อาบดูาบ ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม     

  น าท่านเดินทางสู่สนามบนิกรุงมอสโคว์              

12.45 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบนิที ่EY68         

19.00  น. ถงึสนามบนิอาบูดาบรีอการเปลยีนเครือ่ง                                

23.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงเทพดว้ยเที่ยวบนิที ่EY406  

Day 8 

กรุงเทพ 

 09.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ  

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 



 

RUSSIA  MAXXX 8 Days 5 Nights By EY 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:        17-24 เม.ย., 24 เม.ย.-1 พ.ค. 61   

1-8, 8-15, 15-22 พ.ค. 61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใชบ้รกิาร 

1. ช าระเงินมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชี ทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้

เทา่น ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้ันท ี

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,911.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,500.- 

เด็ก (อายไุม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,911.- 

เด็ก (อายไุม่เกนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถาม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิ ลดทา่นละ  22,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กว่า 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 



 

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วีซา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดง

ตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่าน

เอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

  

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศญีปุ่่ นโดยผดิกฎหมายและ 

ในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและญีปุ่่ น ขึน้อยู่กับการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้  

ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิ้น** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

  

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน

จ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทาง

บรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

 



 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยูเอสดอลลา่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั :  

8 x 3 = 24 ยูเอสดอลลา่ร)์  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (36 ยูเอสดอลลา่ร)์  

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

รายละเอยีดเกีย่วกบัมาตรการยกเวน้วซี่าเขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้บัคนไทย 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งท ีน่ ัง่สายการบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครื่องบิน ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตู 

ฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 60 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 45-59 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 31-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นข ึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  



 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว และ

ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย ืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กิดขึ้นจรงิ เช่น ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วีซา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรือค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณี

ออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิ์ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งทพีกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้ ้องพกัแบบห้องเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และโรงแรมในรสัเซยีไม่

มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่เีตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไม่มีเครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่ีอณุหภมูติ า่  

3. กรณทีีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะ

ทัดรัต และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลักษณะ

แตกตา่งกัน 

 

หมายเหต ุ

1.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 20 ท่าน 

2.  ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง 

3.  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ 

4.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล

, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

6.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด 

7.  ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ การเมอืง 

สายการบนิ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 


