
#13379 ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส 5 วัน 3 คืน จัตุรัส
แดง ลองเรือแมนํ้ามอสโคว บิน WY
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส โบสถโฮลีทรินิตี้ ถนนอารบัต สแปรโรฮิลล
มหาวิทยาลัยมอสโคว มหาวิหารเซนตซาเวียร พระราชวังเครมลิน มหาวิหาร
เซนตบาซิล หางสรรพสินคากุม สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัสกัต - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว   

Izmailovo
Gamma
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - บอน้ําศักดิสิ์ทธิ ์- มอสโคว - ถนนอารบัต - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิ
ลส) - มหาวิทยาลัยมอสโคว   

Izmailovo
Gamma
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร - ปืนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหาร
เซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - อนุสรณสถานเลนิน - หางกุม

  

Izmailovo
Gamma
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ตลาดอิสไมโลโว - ลองเรือแมน้ํามอสคาวา - บาลายา ดารชา
เอาทเลท - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว    -

5 ทาอากาศยานมัสกัต - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 ก.ย. 63 - 10 ก.ย. 63 ฿33,900 ฿33,900 ฿32,900 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัสกัต - ทา
อากาศยานโดโมเดโดโว

กําหนดการทั้งหมด

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

 กิจกรรม เชา

06.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบิน โอมานแอร
พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

09.15 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร เท่ียวบินท่ี
WY818

บาย

14.55 น. ออกเดินทางสู กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน โอมานแอร เท่ียวบินท่ี WY181

ค่ํา

19.55 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย

นําทานเขาสูท่ีพัก

พักท่ี Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานมัสกัต บาย

เป็นสนามบินนานาชาติหลักในประเทศโอมาน ตั้งอยูหางไป 32 กม. เมืองมัสกัต เป็น
ศูนยกลางสําหรับผูใหบริการธงสายการบินโอมานแอร มีบริการเท่ียวบินไปยังจุดหมาย
ปลายทางในภูมิภาคหลายแหงรวมถึงบริการขามทวีปไปยังเอเชียแอฟริกาและยุโรป

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

 Izmailovo Gamma Hotel หรือเทียบเทา

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ - มอสโคว - ถนน
อารบัต - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - มหาวิทยาลัยมอสโคว

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ปี เป็น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไม
ลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย

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

นําทานชม โบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตง
ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ีศรัทธาจะ
เดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ

จากนั้นชม บอน้ําศักดิส์ิทธิ ์(Chapel Over the Well) ท่ีซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสู กรุงมอสโคว

นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย

นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดท้ังหมด
ถายรูปเป็นท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควท่ีสรางเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรางดวยรูปทรงเดียวกัน

จากนั้นแวะถายรูปหนา มหาวิทยาลัยมอสโคว ซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซีย ท่ีน่ี จะเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมอง
เห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เชน ตึกสูง 7 ตึกท่ีสรางในสมัยของสตาลิน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง

ซากอรส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองซากอรส ชื่อน้ีเป็นชื่อตั้งแตสมัยโซเวียต เป็นเมืองท่ีดังทางเรื่องอุตสาหกรรม และ มี
1 ใน 4 อาคารทางดานศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดในรัสเซีย



โบสถโฮลีทรินิตี

บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

มีเรื่องเลามาวา มีชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถ แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ หลังจานําน้ํา
มาลางหนา ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็นได น้ําในบอน้ีซึมเองตาม
ธรรมชาติ ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุมน้ํา เพ่ือใหประชาชนท่ีตองการน้ํานํา
กลับบานเพ่ือเป็นสิริมงคล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มอสโคว

ถนนอารบัต

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

มหาวิทยาลัยมอสโคว

 บาย

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

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

มหาวิทยาลัยมอสโคว เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเกาแกท่ีสุดและใหญท่ีสุดในรัสเซีย ไดรับการกอ
ตั้งขึ้นในปี 1755 โดยมิคาอิลซอฟ นักวิชาการรัสเซียในชวงเวลานั้น มหาวิทยาลัยท่ีไดรับ
การตั้งชื่อตามเขาในปี 1940 และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควท่ีคูรักนิยมมาถาย
ภาพแตงงาน รวมถึงเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโควจุดเดียวกับท่ีเลนินเคยชม



วันท่ี 3 วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญ
มอสโคว - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร - ปน
ใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหาร
เซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - อนุสรณสถานเลนิน - หาง
กุม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmailovo Gamma Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไม
อนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับท่ีเมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ

บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาว
อิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทาง
ศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

จากนั้นชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคา
เอล ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปีเตอรมหาราช

นําทานผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรง
ประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครม
ลินแหงน้ี

จากนั้นผานชม ปืนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1586 ตองการใหเป็นปืนใหญท่ีสุดในโลก ท่ียัง
ไมเคยมีการใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุด
ของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติล้ําคาของเจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แช
มเบอรเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี ประเทศ
อังกฤษ และ ประเทศอิหราน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ี
แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปีใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2

บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's
Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวยรูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงาน
สงางาม ขนาบขางดวยกําแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหคนจํานวนไมนอยท่ีเดินทางสูจัตุรัสแดงแลวจะตองถายรูปเป็นท่ี
ระลึกคูกับมหาวิหารแหงน้ี

นําทานชม มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณสถานในการรบชนะ
เหนือกองทัพของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอยปี ออกแบบโดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev)

จากนั้นชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง
5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995

่



นําทานชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือ
สถานท่ีพักพิงเมื่อทานสิ้นใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเครงขรึมแตยังคงความย่ิงใหญ เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลา
ในอดีตซ่ึงเปิดใหประชาชนเขาชม แมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปีแลวก็ตาม ท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดงภายในมีศพเลนิ
นนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

นําทานสู หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี ค.ศ.1895
ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุนลาสุด
(New Collection)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหาร

พักท่ี Izmailovo Gamma Hotel หรือระดับใกลเคียง

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

พระราชวังเครมลิน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

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

เป็นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน



ระฆังพระเจาซาร

ปนใหญพระเจาซาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

ระฆังของพระเจาซาร The Tsar Bell ระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน
ซารอเลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆัง
จึงตกแตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกให
มาหลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

ตั้งแตศตวรรษท่ี 10 พระเจาอีวาน ไดให Andrey Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอ ท่ี
เกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธ โดยใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หอนาฬิกาซาวิเออร

 บาย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา ท่ีมียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนท่ีลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - ตลาดอิสไมโลโว - ลองเรือแม
น้ํามอสคาวา - บาลายา ดารชา เอาทเลท - ทาอากาศยานโดโมเด
โดโว

มหาวิหารเซนตซาเวียร (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน)

หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

อนุสรณสถานเลนิน

หางกุม

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmailovo Gamma Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลิน
ขึ้นมาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาด
ประดับลวดลายแบบโมเสก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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

จากนั้น ลองเรือชมความงามสองฝ่ังแมน้ํา Moskva ซ่ึงเป็นแมน้ํา สายหลักสําคัญของกรุงมอสโคว ใหทานไดสัมผัสพรอม
ด่ืมด่ํากับบรรยากาศริมสองฝ่ังแมน้ํา ท่ีสวยงาม

นําทานเดินทางสู OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA ใหเวลาทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิ
เชน BOSS, CALVIN KLEIN, NIKE, ADID-AS,LACOSTE, BENETTON ฯลฯ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

่



วันท่ี 5 ทาอากาศยานมัสกัต - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับกรุงเทพฯ

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดอิสไมโลโว

ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา

บาลายา ดารชา เอาทเลท

 บาย

เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศรัสเซีย อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานา
ชนิด ในราคาท่ีถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา
(Matryoshka), ผาคลุมไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

ลองเรือชมทัศนียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมตางๆ ในแบบสตาลินบนส องฝ่ังแมน้ํา
มอสโควหรือแมนามอสคาวา แมน้ําสายหลักของกรุงมอสโคว

เป็นเอาทเลตแหงหน่ึงในมอสโคว ใหทานไดอิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมดมากมาย

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินท้ังภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

 กิจกรรม เชา

00.20 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมัสกัต เมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร เท่ียวบินท่ี
WY182

09.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน โอมานแอร เท่ียวบินท่ี WY815

บาย

17.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานมัสกัต เชา

เป็นสนามบินนานาชาติหลักในประเทศโอมาน ตั้งอยูหางไป 32 กม. เมืองมัสกัต เป็น
ศูนยกลางสําหรับผูใหบริการธงสายการบินโอมานแอร มีบริการเท่ียวบินไปยังจุดหมาย
ปลายทางในภูมิภาคหลายแหงรวมถึงบริการขามทวีปไปยังเอเชียแอฟริกาและยุโรป

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
เงื่อนไขการออกเดินทาง

ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน หากมีผู
เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 20 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง 

หากกรุปคอนเฟิรมแลวไมสามารถเล่ือนการเดินทางได 

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร

การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปล่ียนได  

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพักโดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณี
อ่ืนๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและ
อ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงิน
มัดจําหรือสงใหผิด

์ ่ ่ ้ ่ ่



ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด 

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 15,000บาท ตอทานเพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน

ออกเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ี
ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไป
กอนหนานั้นแลว หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที

หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไว
ท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทาง

สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปาโหลดใตทองเครื่อง 2 ใบรวมกันไมเกินทานละ 30 กิโลกรัม และกระเปาถือขึ้น เครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม 

คารถโคชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบุ

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดิน
ทางมีความประสงคท่ีจะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ
เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 วัน ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการ
แกไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซ้ือ
ประกันเพ่ิมเติมสามารถดูรายละเอียดไดทายโปรแกรม

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะ

ตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซาสําหรับชาวตางชาติ 

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวร ทานละ 45 USD/ทาน/ทริป ท้ังน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะ
สมและความพึงพอใจของทาน คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา6 เดือนและมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกไทยและมัคคุเทศกทองถิ่น

่



ราคาทัวรไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ
45 USD/ทริป/ทาน

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย

โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ปี เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจากสภาพ
อากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน หรือเหตุสุดวิสัยตางๆท้ังน้ีจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆอันเน่ืองมาจากไดรับเงื่อนไขกอน
การเดินทางแลว

บริษัทฯขอสงวนสิทธฺเริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืนๆเพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบิน สุวรรณภูมิทางบริษัท จะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 20 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 20 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทา
งบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชนผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา6 เดือนและ
มีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดเน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสาย

การบินกอนการเดินทาง)


