
#11672 ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส 6 วัน 3 คืน จัตุรัส
แดง พระราชวังเครมลิน สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว บิน EK
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส เนินเขาสแปรโรว ถนนอารบัต โบสถโฮลีทรินิตี้
โบสถอัสสัมชัญ บอนํ้าศักด์ิสิทธิ์ IZMAILOVO MARKET การแสดงละครสัตว
พิพิธภัณฑอารเมอรี่ วิหารเซนตบาซิล หางสรรพสินคากุม อนุสรณสถานเลนิน
VDNKh Expo park วิหารเซนตซาเวียร



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - สแปรโรวฮิล หรือ เลนินฮิลส -
ถนนอารบัต   

IZMAILOVO
DELTA หรือ
เทียบเทา

3 เมืองซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - บอน้ําศักดิสิ์ทธิ ์- ตลาดอิส
ไมโลโว - การแสดงละครสัตว เซอรคัส   

IZMAILOVO
DELTA หรือ
เทียบเทา

4
มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว -
โบสถอันนันซิเอช่ัน - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - ระฆังพระเจาซาร - ปืน
ใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หางกุม - อนุสรณ
สถานเลนิน

  
IZMAILOVO
DELTA หรือ
เทียบเทา

5 สวน VNDH - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - บาลายา ดารชา เอ
าทเลท - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว    -

6 ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

22 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 ฿33,900 ฿33,900 ฿33,900 ฿3,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว
- สแปรโรวฮิล หรือ เลนินฮิลส - ถนนอารบัต

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคานเตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.05 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 385 
***คณะเดินทางตัง้แตวันท่ี 3 เม.ย. 62 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น.***

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ

09.15 น. ออกเดินทางตอสู กรุงมอสโคว โดยสายการบินอิมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 133 
***คณะเดินทางตัง้แตวันท่ี 3 เม.ย. 62 เป็นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงมอสโคว เวลา 13.50 น.***

บาย

13.45 น. ถึง สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชัว่โมง)
ผานขัน้ตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

นําเดินทางสู เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทัง้เมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรางในสมัยสตาลิน

นําทานสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคา
ของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย

ค่ํา

่



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เมืองซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอส -
บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ - ตลาดอิสไมโลโว - การแสดงละครสัตว เซ
อรคัส

คณะเดินทางตัง้แตวันท่ี 3 เม.ย. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น.

คณะเดินทางตัง้แตวันท่ี 3 เม.ย. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางจากดูไบ เวลา 09.40 น. และถึงกรุงมอสโคว เวลา 13.50 น.

เวลาทองถิ่นรัสเซียชากวาประเทศไทย 4 ชัว่โมง

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดูไบ เชา

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทัง้หมด มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว

สแปรโรวฮิล หรือ เลนินฮิลส

ถนนอารบัต

 บาย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทัง้ภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยทัง้หมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

ถนนอารบัต เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ Moscow ถนนน้ีปรากฏมาตัง้แต
ศตวรรษท่ี 15 ในประวัติเมืองมอสโก บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครัง้หน่ึงเมื่อปี 1493 ใน
สมัยศตวรรษท่ี 16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจ
ลับ ถนนอารบัตเป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชัน้ใหม น่ันก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน ตอมาก็เป็นถนนท่ี
ใครๆก็รูจัก และคึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก
รานกาแฟ ศูนยวัฒนธรรม โรงละคร เป็นตน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรสไดเป็นท่ีตัง้ของศาสน
สถานท่ีใหญท่ีสุดและเกาแกท่ีสุด ในคริสตศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักดิส์ิทธิข์องประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ
สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ

จากน้ันชม โบสถโฮลีทรินิตี ้(Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตง
ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ีศรัทธาจะ
เดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ

นําทานชม โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมือง สรางเลียนแบบมหาวิหา
รอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเกาแก ภายในตกแตงดวยภาพ
นักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรองนําสวด และหอระฆัง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับ มอสโคว

จากน้ันใหทานไดเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ โดยเฉพาะตุกตาแมลูกดก ซ่ึงมีใหเลือก
มากมายหลายแบบ

นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ใน
ราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ
และอ่ืนๆอีกมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแสนรูท่ี ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้
มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเป็น 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและ
ซ่ึงบางครัง้การงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน 1,000 บาท***

พักท่ี IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา

เมืองซากอรส

โบสถโฮลีทรินิตี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองซากอรส ชื่อน้ีเป็นชื่อตัง้แตสมัยโซเวียต เป็นเมืองท่ีดังทางเรื่องอุตสาหกรรม และ มี
1 ใน 4 อาคารทางดานศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดในรัสเซีย ซ่ึงถูกสรางขึน้มาเพ่ือสู ตึกจาก
Kremlin

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน
- โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอันนันซิเอชั่น - โบสถอารคแอ
นเจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญ
พระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบา
ซิล - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน

กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึงบางครัง้การงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน
1,000 บาท

โบสถอัสสัมชัญซารกอส

บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์

โบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมือง มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-
1585 เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพ
เฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปีเตอรมหาราช ภายใน
ตกแตงดวยภาพนักบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรอง
นําสวด หอระฆัง สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช ตองการใหเหมือนหอ
ระฆังท่ีจัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตท่ีน่ีสูงกวา

มีเรื่องเลามาวา มีชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถ แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ หลังจานําน้ํา
มาลางหนา ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็นได น้ําในบอน้ีซึมเองตาม
ธรรมชาติ ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุมน้ํา เพ่ือใหประชาชนท่ีตองการน้ํานํา
กลับบานเพ่ือเป็นสิริมงคล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดอิสไมโลโว บาย

IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคา
พ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตร
ชกา (Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

การแสดงละครสัตว เซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตัง้แตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

เชา



 กิจกรรม รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเท่ียวชม กรุงมอสโคว โดยการใชรถไฟใตดิน นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมาก
ท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมา
จากชวง แรกสุดท่ีสตาลิน ขึน้มาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเป็น
ลักษณะของ Monumental art

นําทานเขาสูภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ัง
พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ

นําทานสู จัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชัน่ โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุก
พระองค

จากน้ันชม ระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลกเพ่ือนําไปติดบนหอ
ระฆังแตเกิดความ ผิดพลาดระหวางการหลอทําใหระฆังแตก

นําทานชมปืนใหญพระเจาซารท่ีมีความตองการสรางปืนใหญท่ีสุดในโลกท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40
ตัน (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)

นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของ
เจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจุบันเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีคาท่ีดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษท่ี 14
ถึงชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ี
สมบูรณแบบ ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ีอังกฤษ และ อิหราน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําชม จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะ
เป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใชจัดงาน
ในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปีใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil's
Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik
Yakovlev

นําทานชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตัง้อยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ํา
หนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไวเมื่อปีค.ศ.1995

นําทานชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง สรางในปีค.ศ.1895
จําหนายสินคาจําพวกแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ท่ีเก็บศพสราง
ดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา

มอสโคว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครัง้ท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย



สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

พระราชวังเครมลิน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

โบสถอันนันซิเอชั่น

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

หอระฆังอีวาน

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทัง้หมด 260
ก.ม.

ตัง้อยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

เป็นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียท่ีสรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ท่ีน่ีถือไดวาเป็นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสัง่ของมอสโกแกรนดดุกท่ีชื่อ
วาพระเจาอีวานท่ี 3 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อ Aristotele Fioravanti นอกจาก
น้ียังเป็นสถานท่ีฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

เป็นวิหารสวนพระองค ใชสําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรส ของพระเจาอีวานท่ี 3
มหาราช หรือของกษัตริยของรัสเซีย

เป็นคริสตจักร ออรโธดอก ตัง้อยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึน้ระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน

เป็นหอระฆังท่ีสรางขึน้จากหิน สูงท่ีสุดในหมูตึก Kremlin สรางขึน้มาเพ่ือโบสถในระแว
กน้ันไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิตาล่ี



ระฆังพระเจาซาร

ปนใหญพระเจาซาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

ระฆังของพระเจาซาร The Tsar Bell ระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200
ตัน ซารอเลกซิสทรงรับสัง่ใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย
ระฆังจึงตกแตกเป็นเสี่ยงๆ ดังน้ันกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสัง่ใหนําเศษซากระฆังท่ี
แตกใหมาหลอใหมเป็นครัง้ท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบน
ระฆังรอน ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

ตัง้แตศตวรรษท่ี 10 พระเจาอีวาน ไดให Andrey Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอ ท่ี
เกงท่ีสุดในยุคน้ัน ทําการออกแบบอาวุธ โดยใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ท่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติลํา้คากวา 4,000
ชิน้ เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หางกุม

 บาย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และทัง้ประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณน้ันท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียดัง้เดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตัง้อยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึน้เพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครัง้น้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1555

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชัน้ มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 สวน VNDH - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - วิหารเซ็นต เดอะซา
เวียร - บาลายา ดารชา เอาทเลท - ทาอากาศยานนานาชาติโดโม
เดโดโว

หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

อนุสรณสถานเลนิน
เป็นท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกว
ครอบอยู ตัง้อยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผูย่ิงใหญของสหภาพ
โซเวียต พรรคคอมมิวนิสตไดเปล่ียนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มาเป็น
เมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพ่ือเป็นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลังจาก
การลมสลายของสหภาพโซเวียต

 คํ่า  IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู อาณาจักร VDNKh Expo park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy เป็นสถาน
ท่ีจัดงานท่ีใหญท่ีสุดในรัสเซีย ภายในพ้ืนท่ีเกือบ 1,500 ไร ท่ีน้ีมีทัง้พิพิธภัณฑ อาคารจัดงานแสดง สวนหยอม สวนสัตวขนาด
ยอม สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีพักผอนหยอนใจ ในชวงฤดูรอนท่ีน่ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีน้ําพุสวยงาม มีสวน Ostankino ท่ี
รมรื่นเหมาะแกการเดินเลน เมื่อเขาถึงฤดูหนาว พ้ืนท่ีน้ําพุและสวนดอกไมจะถูกเปล่ียนใหกลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญท่ีสุด
ในยุโรป

ท่ีน่ียังเป็นท่ีตัง้ของ พิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไมรวมคาเขาชม) การจัดแสดง
เกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวตางๆ ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐท่ีเกี่ยวของกับอวกาศ
ของรัสเซีย พรอมดวยประวัติศาสตรและการพัฒนาของการเดินทางขึน้สูอวกาศและดวงจันทรตัง้แตอดีตจนถึงปัจจุบัน สิ่งจัด
แสดงตางๆ ไมวาจะเป็นกอนหินจากดวงจันทร ชุดอวกาศ ชิน้สวนยานอวกาศ รวมทัง้สุนัขท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําเขาชม วิหารเซนตซาเวียร (St. Saviour Cathedral) (หามถายภาพดานใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญท่ีสุดในรัสเซีย
สรางขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสราง
นานถึง 45 ปี

ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู BELAYA DACHA OUTLET มีเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ เชน
SUPERDRY,ADIDAS ,CAMPER ,BOSS ,MICHAEL KORS ,REEBOK,CALVIN KLEIN, MANGO ,TOMMY
HILFIGER ,VANS ,HELLY HANSEN ,GUESS, NIKE,BENETTON ฯลฯ

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

18.30 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน

23.50 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เท่ียวบินท่ี EK 132

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

พิพิธภัณฑอวกาศ (ไมรวมคาเขาชม)

วิหารเซนตซาเวียร (หามถายภาพดานใน)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

สวน VNDH

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว

ท่ีน่ีเป็นเสมือนกับนิทรรศการความสําเร็จของเศรษฐกิจแหงชาติ เป็นงานแสดงสินคา
ท่ัวไปและสวนสนุกในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ในพ้ืนท่ีเกือบ 1500 ไร ในชวงฤดู
รอนท่ีน่ีจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีน้ําพุสวยงาม และยังมีสวนดอกไมใหญท่ีสุดในรัสเซีย ใน
บริเวณ Expo Park อีกดวย

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความย่ิงใหญของรัสเซียในชวงปี
ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยุคท่ีมนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของทองฟา เเละเกิดสงครามเย็นท่ี
ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเค่ียวกันอยางหนักเพ่ือพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็
นับวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วาได ซ่ึงเรื่องราวทัง้หมดน้ันถูกจัดเเส
ดงไวท่ีพิพิธภัณฑเเหงน้ีท่ีใครมาเท่ียวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

บาลายา ดารชา เอาทเลท

 บาย

สรางขึน้เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

เป็นเอาทเลตแหงหน่ึงในมอสโคว ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดมากมาย
อาทิ เชน ADIDAS , REEBOK MANGO , TOMMY HILFIGER , VANS ,
HELLY HANSEN , GUESS , NIKE , BENETTON ฯลฯ

ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว คํ่า

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทัง้ภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก



 หมายเหตุ คณะเดินทางตัง้แตวันท่ี 3 เม.ย. 62 เป็นตนไป เดินทางถึงดูไบ เวลา 06.05 น.

คณะเดินทางตัง้แตวันท่ี 3 เม.ย. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางจากดูไบ เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

06.15 น. ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
***คณะเดินทางตัง้แตวันท่ี 3 เม.ย. 62 เป็นตนไป เดินทางถึงดูไบ เวลา 06.05 น.***

09.30 น. ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK 372

ถึงสนามบินดูไบ นําทานเปล่ียนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 
***คณะเดินทางตัง้แตวันท่ี 3 เม.ย. 62 เป็นตนไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.***

ค่ํา

18.40 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานดูไบ เชา

สนามบินเมืองดูไบ เป็นสนามบินท่ียุงท่ีสุดในโลก เมื่อเทียบผูโดยสารตางชาติ และยุงเป็น
ออันดับ 5 ของโลกเมื่อเทียบกับผูโดยสารทัง้หมด มีขนาดใหญมาก

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการท่ีจะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุม

ได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การลาชาหรือยกเลิกของเท่ียวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง รวมทัง้ในกรณีท่ีทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดิน
ทาง 

หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง     

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการทองเท่ียว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

4. กรณีท่ีคณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา
14 วันกอนการเดินทาง 

5. เมื่อทานทําการซ้ือโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวน

ท่ีเหลือ ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิก
การเดินทางโดยเหตุจําเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริง

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซา ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

4. หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้

5. การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทัง้แบบหมูคณะและย่ืนรายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการ
เดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

อัตรานี้รวม:
1. คาตัว๋เครื่องบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตอง

ไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) 
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

เบีย้ประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบีย้ประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตัง้แตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7%



อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิน้, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (20 ยูเอสดอลลาร) 

6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 ยูเอสดอลลาร)

วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนขอวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึน้

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทาน้ัน

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

หมายเหตุ
หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย

ขอสงวนสิทธิก์ารยายเมืองท่ีเขาพัก เชน กรณีท่ีเมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองท่ีใกลเคียงแทน และ
โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ทัง้น้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ท่ีไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปี เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม 

หากทานท่ีตองการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึน้

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ทัง้แบบหมูคณะและย่ืนรายบุคคล (แสดง
ตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชัว่โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึน้จริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

่ ่ ่ ่ ่



3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึน้อยูกับทางเจา
หนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single), หองคู
(Twin/Double) ตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้กัน และโรงแรมในรัสเซียไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาเขาพัก 3
ทาน ผูเดินทาง จะไดหองพักประเภท หองคูแบบไมมีเตียงเสริม

2. โรงแรมในรัสเซียสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึง
ขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึน้ไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายทัง้หมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตัว๋เครื่องบิน หรือคาตัว๋เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋เครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


