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 ชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรปูทีโ่บสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จั้ก

ในนามโดมหัวหอม  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace)  ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร ์ 

 ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก  

 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทีใ่หญแ่ละถกูทีส่ดุของประเทศ  

รสัเซยี [มอสโคว ์- ซารก์อรส์] 

6 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

  เร ิม่เพยีง 32,900.- 
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 ชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธ ิ ์(Chapel over the Well) ทีเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk)    

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

***ลอ่งเรอืชมความสวยงามสองฝั่งแมน่ า้ Moskva ดืม่ด า่รบับรรยากาศแบบสบายๆ*** 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่   5-10, 19-24 ก.ย. 61 32,900.- 

วนัที ่   11-16, 19-24 ต.ค. 61 32,900.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์                                                         ✈ ✈ O HOTEL DELTA 

3 มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปป้ิงที ่ IZMAILOVO MARKET                 O O O HOTEL DELTA 

4 
พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จัตรัุสแดง – เซนตบ์า

ซลิ – ละครสตัว ์  
O O O HOTEL DELTA 

5 
สถานรีถไฟใตด้นิ - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั – ลอ่งเรอื – 

OUTLET – สนามบนิมอสโคว ์
O O ✈  

6 ดไูบ – กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์  

02.25 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 371  

05.35 น. ถงึสนามบนิดไูบ น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์ โดยสายการบนิอมิเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 133  

13.50 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที่

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึ

สงูเจ็ดตกึทีส่รา้งในสมยัสตาลนิ 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
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 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง     มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปป้ิงที ่ IZMAILOVO MARKET                 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี้เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะ

เมืองซากอร์สไดเ้ป็นที่ตั ้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ใน

ครสิต์ศตวรรษที่ 14-17  เป็นที่แสวงบุญที่ศักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัย

สอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัย

สงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของ

เมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 

ชัน้ มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทีภ่ายในบรรจุกระดูกของทา่น ประชาชน

ที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อสัสมัชญั 

(Assumption Cathedral) โบสถท์ี่มคีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้ง

ในสมัยพระเจา้อีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่

จตุรัสวหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ 

โบสถเ์กา่แก ่สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มี

แท่นส าหรับประกอบพธิีของพระสังฆราชและที่ส าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง 

สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตุรัส

วหิารแห่งพระราชวังเครมลนิ แตท่ีน่ี่สงูกวา่ชมบอ่น า้ศกัด ิส์ทิธิ ์(Chapel Over 

the Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิ

ระยะทาง 75 ก.ม. 

 ใชเ้วลาเดนิทาง  

ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับมอสโคว ์จากนัน้ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึราคา

ถูก บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแมลู่กดก ซึง่มใีหเ้ลอืกมากมาย

หลายแบบ  จากนัน้น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด 

อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแมล่กูดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้

คลมุไหล,่ อ าพัน, ของทีร่ะลกึตา่งๆ และอืน่ๆอกีมากมาย  

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง      พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – เซนตบ์าซลิ - 
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                                       ละครสตัว ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มี

ประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแน่นที่สุดในยุโรป น าท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวงัเครมลนิ (Grand 

Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซาร์

ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก  ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของ

รัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับประมขุของประเทศ น าท่านสูจั่ตุรัสวหิาร ถา่ยรปูกับ

โบสถอ์ัสสัมชัญ โบสถอ์ันนันซเิอชั่น โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อัสสัมชัญ ซึง่เป็นโบสถ์ที่ส าคัญใชใ้นงานพิธีกรรมที่

ส าคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชม

ระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่

ทีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ท าให ้

ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่คีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ัง

ไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน (หากมพีิธีกรรมทาง

ศาสนาโบสถ์อสัสมัช ัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) น าเขา้ชม

พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของรัสเซยีเพือ่เป็นทีเ่ก็บสะสมของเจา้ชายมสัโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 

ปัจจบุันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคีา่ทีด่ทีีส่ดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  

ถงึชว่งตน้ครสิต์ศตวรรษที่ 20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเ่ป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑ์ที่

เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ ซึง่อีก 2 ที่อยู่ที่

องักฤษ และ อหิรา่น 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทาง

ศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจุบัน

สถานทีแ่หง่นีใ้ชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน 

และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทีต่ัง้ ของ

กลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์าซิล(Saint Basil's 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ย

ศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซา

วเิออร ์ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ า

มาจากทับทิม น ้ าหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับ ไวเ้มื่อปี

ค .ศ .1995 ช ม ห้ า ง ส ร ร พ สิ น ค้ า กุ ม  (GUM Department store) 

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสนิคา้จ าพวกแบ

รนด์เนม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง น ้ าหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์

สถานเลนนิ ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแท่น

หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่
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ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ 

นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดง

ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนี้ยังมบีรกิารถ่ายรูปกับ

สัตวต์่างๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซึง่บางครัง้การงดการแสดงไม่มี

การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL DELTA หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง        สถานรีถไฟใตด้นิ - วหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั – ลอ่งเรอื – 

                                           OUTLET – สนามบนิมอสโคว ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุใน

โลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงาม

ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่ง แรกสุดทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ า

สหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็น

ลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึ

ถงึคุณความดขีองวรีบรุุษ ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูน

ต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก  จากนัน้น าเขา้ชมวหิารเซนตซ์าเวยีร ์

(St. Saviour Cathedral) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดมทองที่

ใหญ่ที่สุดในรัสเซยี สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน 

เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 

ปี 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็น

ทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมีศลิปินมา

น่ังวาดรูปเหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย  จากนัน้น า

ท่านล่องเรอืชมความสวยงามสองฝ่ังแม่น ้า Moskva ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบ

สบายๆ   ไดเ้วลาอันสมควรเดนิทางสู่ BELAYA DACHA OUTLET เมอืงมอส

โคว ์มี เวลาท่านได้อสิระช้อปป้ิงสนิคา้แบรนดเนมมากมาย อาท ิเช่น 
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ADIDAS , REEBOK MANGO , TOMMY HILFIGER , VANS , HELLY 

HANSEN , GUESS  , NIKE , BENETTON ฯลฯ 

18.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

23.50 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทีย่วบนิที ่ EK 132   

 

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง        ดไูบ – กรงุเทพ 

06.05 น. ถงึสนามบนิดไูบ น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

09.40 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372   

19.15 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : รสัเซยี (มอสโคว ์– ซารก์อรส์) 6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           5-10, 19-24 ก.ย. 61  

11-16, 19-24 ต.ค. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 32,900.- 

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

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 
โปรดสอบถาม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 32,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

โปรดสอบถาม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  16,000.- 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 6 x 3 = 18 ยเูอสดอลลา่ร)์  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ตลอดรายการเดนิทาง (20 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

7. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งท าวซีา่รสัเซยี 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการจอง 
 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

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

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สูงสุดในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อัน

เนือ่งจากอบุัตเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การ

ผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 

พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต 

รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตผุล เนือ่งจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่

เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มี

ความคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิ

พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่

การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูม้ ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 


