#13699 ทัวรรัสเซีย ซารกอรส 6 วัน 3 คืน พระราชวังเครม
ลิน วิหารเซนตบาซิล บิน EK

ทัวรรัสเซีย ซารกอรส เนินเขาสแปรโรว ถนนอารบัต โบสถโฮลีทรินิตี้ บอนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ตลาดอิสไมโลโว การแสดงละครสัตว สถานีรถไฟใตดิน พระราชวังเค
รมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่ จัตุรัสแดง หางสรรพสินคากุม อนุสรณสถานเลนิน
วิหารเซนตซาเวียร
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ทา อากาศยานดูไบ - ทา อากาศยานโดโมเดโดโว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ถนนอารบัต

3

ซากอรส - โบสถอัสสัมชัญซารกอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - บอนํ ้า ศักดิส
์ ิทธิ ์ - มอสโคว - ตลาด
อิสไมโลโว - การแสดงละครสัตวเซอรคัส

4

มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว โบสถอันนันซิเอชั่น - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ปื นใหญพระเจา ซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิ กาซาวิเออร - หา งกุม - อนุสรณสถานเลนิน
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กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

30 ธ.ค. 65 - 4 ม.ค. 66

฿48,900

฿48,900

฿48,900

฿3,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
คํ่า
23.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 8 เคาน เตอร T สายการบินเอมิ
เรตส โดยมีเจาหน าที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

คํ่า

เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - สแปรโรวฮิล
(เลนินฮิลส) - ถนนอารบัต
เชา
03.30 น. ออกเดินทางสู ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 377
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และ ถึงดูไบ เวลา 06.55 น. *
07.15 น. / 06.55 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
09.15 น. / 09.35 น. ออกเดินทางตอสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินอิมิเรตส เที่ยวบินที่ EK133
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. และ ถึงกรุงมอสโคว เวลา 13.50 น.
บาย
13.45 น. / 13.50 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย
4 ชั่วโมง) ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นํ าเดินทางสูเนิ นเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยสตาลิน
นํ าทานสูถ นนอารบัต (Arbat Street) เป็ นถนนคนเดิน เป็ นทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่ระลึก รานนั่ งเลน
และยังมีศิลปิ นมานั่ งวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปิ นเลนดนตรีเปิ ดหมวกอีกดวย
คํ่า
่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
ที่พัก Izmailovo Delta หรือเทียบเทา



ทาอากาศยานดูไบ

เชา

เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญมากที่ต ั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นทาอากาศยานที่พลุกพลานที่สุดในโลกจากการเป็ นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก



ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

บาย

เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)
มีอีกชื่อเรียกวาเนิ นเขานกกระจอก เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพของนครมอสโควที่
อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ นที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโควเป็ นจุดที่นักทองเที่ยวใหความสนใจเป็ นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

ถนนอารบัต
เป็ นถนนเสนเกาแกเสนหนึ่ งของกรุงมอสโคว ถนนนี้ ปรากฏมาตั้งแตศตวรรษที่ 15 ใน
ประวัต ิเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหนึ่ งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่
16 ในรัชสมัยกษัต ริยอีวานจอมโหด ถนนสายนี้ เป็ นที่อยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็ นที่ยานพักของเกิดมีชนชั้นใหม นั่ นก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิ สต
กระทั่งปี 1985 ถนนอารบัต ไดกลายเป็ นถนนคนเดิน และเป็ นถนนที่ใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักที่สุด เพราะเป็ นแหลงชุมนุมศิลปิ น จิต รกร รานขายของที่ระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอื่นๆ



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Izmailovo Delta หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3



กิจกรรม

* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และ ถึงดูไบ เวลา 06.55 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. และ ถึงกรุงมอสโคว เวลา 13.50 น.

ซากอรส - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - โบสถโฮลีทรินิตี - บอนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ - มอสโคว - ตลาดอิสไมโลโว - การแสดงละครสัตวเซ
อรคัส
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
เดินทางสูเมืองซารกอรส (Zagorsk)
ชมโบสถโฮลีทรินิต ี้ (Holy Trinity Monastery) เป็ นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพ
เฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนั กบุญเซอรเจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทาง
มาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ
ชมโบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถที่มีความสวยงามมากของเมือง ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและ
ภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก สรางในสมัยพระเจาปี เตอรมหาราช ภายในตกแตงดวยภาพนั กบุญ มีแทนสําหรับประกอบพิธี
ของพระสังฆราชและที่สําหรับนั กรองนํ าสวด
ชมบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิ ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารอาหารจีน
นํ าทานเดินทางกลับมอสโคว จากนั ้นใหทานไดเลือกซื้อสินคาของที่ระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนั ดหน าโบสถ โดยเฉพาะ
ตุกตาแมลูกดก ซึ่งมีใหเลือกมากมายหลายแบบ
จากนั ้นนํ าทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานา
ชนิ ด ในราคาที่ถ ูกที่สุด
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชมการแสดงละครสัต ว (Circus) เป็ นการแสดงของสัต วแสนรูที่ ไมควรพลาด
ที่พัก Izmailovo Delta หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซากอรส
เป็ นเมืองและศูนยกลางการปกครองของเขต Sergiyevo-Posadsky ซึ่งตั้งอยูทางเหนื อ
ของกรุงมอสโคว ซากอรสเป็ นเมืองที่โดดเดนในเรื่องอุต สาหกรรม และเป็ นที่ต ั้งของ 1
ใน 4 อาคารทางดานศาสนาที่สําคัญที่สุดในรัสเซีย

โบสถอัสสัมชัญซารกอรส
เป็ นโบสถที่มีความสวยงามมากของเมืองซารกอรส มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี
1559-1585 โดยสรางเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และที่สําหรับนั กรองนํ าสวด และมีหอระฆังที่สรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ดวยความตองการใหเหมือนหอระฆังที่จัต ุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตที่นี่สูงกวา

โบสถโฮลีทรินิตี
เป็ นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปั ต ยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนั กบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์
บอนํ้ านี้ มีเรื่องเลามาวา มีชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ แลวคนพบบอนํ้ าโดยบังเอิญ หลัง
จานํ านํ้ ามาลางหน า ความศักดิส
์ ิทธิของบอนํ้ าทําใหชายตาบอดมองเห็นได นํ้ าในบอนี้ ซึม
เองตามธรรมชาติ ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุมนํ้ า เพื่อใหประชาชนที่ต องการ
นํ้ านํ ากลับบานเพื่อเป็ นสิริมงคล



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

ตลาดอิสไมโลโว
เป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่
ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย



การแสดงละครสัตวเซอรคัส

คํ่า

ละครสัต วรัสเซียมีช่ อ
ื เสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัต วไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนั กแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัต วของรัสเซียไดรับการตอบรับที่ดีเสมอ

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Izmailovo Delta หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

มอสโคว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พระราชวังเครมลิน
- โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอันนันซิเอชั่น - โบสถอารคแอ
นเจลไมเคิล - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอรี่ จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม อนุสรณสถานเลนิน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
่

นํ าทานเที่ยวชมกรุงมอสโคว โดยการใชรถไฟใตดิน นํ าทานชมสถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมาก
ที่สุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปั ต ยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานี รถไฟฟ าใตดินมีจุดเริ่มตนมา
จากชวง แรกสุดที่สตาลิน ลักษณะของสถาปั ต ยกรรมที่นํามาตกแตงภายในสถานี นั้นเป็ นลักษณะของ Monumental art คือ
ลักษณะของงานศิลปะที่สรางขึ้น สื่อออกมาในรูปของงานปั้ น รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก
นํ าทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระทั่ง
พระเจาซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปนครเซนตปีเตอรสเบิรก ปั จจุบันเป็ นที่ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ
ประเทศ
นํ าทานสูจัต ุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนั นซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่งเป็ นโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ
ชมปื นใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปื นใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถ
อัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน)
นํ าเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory) เป็ นพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็ นที่เก็บสะสมของเจา
ชายมัสโควี่ พิพิธภัณฑอารเมอรี่เป็ นหนึ่ งในสามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัต ิของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าชมจัต ุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เป็ นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัต ิศาสตรของรัสเซียไมวาจะ
เป็ นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง ปั จจุบันสถานที่แหงนี้ ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปี
ใหม วันชาติ วันแรงงาน
เป็ นที่ต ั้งของกลุมสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม อันไดแก วิหารเซนตบาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม
9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร
ตั้งอยูบนป อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก
ชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมือง จําหน ายสินคาจําพวกแบรนดเนม
เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้ าหอม และราคาคอนขางแพง
ชมอนุสรณสถานเลนิ น ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
ที่พัก Izmailovo Delta หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มอสโคว
เป็ นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็ นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมนํ้ามัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็ นเมืองที่มีประชากรหนาแน นที่สุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็ นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่
สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 สถานี รถไฟใตดินไดกลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง ใน
ปั จจุบันรถไฟใตดินที่กรุงมอสโควมีถ ึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทั้งหมด 260
ก.ม.

พระราชวังเครมลิน
ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้ามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และป อมปราการ ซึ่งในอดีต เป็ นที่ประทับของพระเจาซารกษัต ริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว
เป็ นโบสถคริสตออรโธดอกของรัสเซียที่สรางอุทิศใหกับ Dormition of the Theotokos
ที่นี่ถ ือไดวาเป็ นโบสถแมของ Muscovite Russia ตามคําสั่งของมอสโกแกรนดดุกที่ช่ อ
ื
วาพระเจาอีวานที่ 3 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวอิต าลีช่ อ
ื Aristotele Fioravanti นอกจาก
นี้ ยังเป็ นสถานที่ฝังศพของมอสโควเมโทรโพลิแทนและปรมาจารยของโบสถออรโธดอกซ
รัสเซียหลายๆ คน

โบสถอันนันซิเอชั่น
เป็ นหนึ่ งในสถานที่สําคัญที่ต ั้งอยูบริเวณจัต ุรัสแดง ที่นี่เคยเป็ นวิหารสวนพระองคที่ใช
สําหรับงานพระราชพิธีอภิเษกสมรสของพระเจาอีวานที่ 3 มหาราชหรือของกษัต ริยของ
รัสเซีย

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล
เป็ นคริสตจักร ออรโธดอก ตั้งอยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึ้นระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิ กชาวอิต าเลียน

ปนใหญพระเจาซาร
เป็ นปื นใหญที่หลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษที่ 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซึ่งมีอาชีพเป็ นชางหลอที่เกงที่สุดในยุคนั ้น ทําการออกแบบอาวุธชนิ ดนี้ โดย
ใหออกแบบปื นที่ใหญที่สุดในโลก

พิพิธภัณฑอารเมอรี่
ที่นี่อยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑนี้เป็ นสถานที่เก็บสมบัต ิลํ้าคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องป องกันตัว หมวก เสื้อเกราะที่ใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัต ิยพระเจาซารและซารีนาซึ่งหาดูไดยากยิ่ง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง
เป็ นจัต ุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัต ุรัสแดงอาจถือไดวาเป็ นจัต ุรัสกลางกรุงมอสโก
และทั้งประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะวิ่งตรงออกจากจัต ุรัสแดงแหงนี้ ชื่อ
จัต ุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัต ุรัส มาจากสีของคอมมิวนิ สต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั ้นที่เป็ นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัต ุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซึ่งใน
ภาษารัสเซียดั้งเดิมมีความหมายวา สวยงาม

วิหารเซนตบาซิล
เป็ นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูที่จัต ุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนื อพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งนี้ ทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็ นปึ กแผน จึงสรางมหาวิหารแหงนี้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555

หอนาฬิกาซาวิเออร
หอนี้ ต ั้งอยูบนป อมสปาสสกายา มียอดเป็ นนาฬิกาที่เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ที่ทํามาจากทับทิมนํ้ าหนั ก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก
๊ เบนที่ลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนนี้ นาฬิกาเรือนนี้ เดินไมคอยจะตรงเทาไรนั ก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนป อมนี้ ถ ูกใชเป็ นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

หางกุม
หางสรรพสินคาที่เกาแกที่สุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิ ด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานที่หนึ่ งที่มีสถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองนี้ มีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็ นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิ ดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ที่เดินทางหรือผูที่ชอบการชอปปิ้ งถึง 200 รานคาดวยกัน

อนุสรณสถานเลนิน
เป็ นอนุสรณที่เก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนิ นนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหน าวังเครมลิน นั บวาเลนิ นเป็ นวีรบุรุษผูยิ่งใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิ สตไดเปลี่ยนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็ นเมืองเลนิ นกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพื่อเป็ นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชช่ อ
ื เดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต



คํ่า



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

 Izmailovo Delta หรือเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

สวน VDNKH - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - วิหารเซ็นต เดอะ
ซาเวียร - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
จากนั ้นนํ าทานสู อาณาจักร VDNKh Expo Park หรือ Exhibition of Achievements of National Economy
เป็ นสถานที่จัดงานที่ใหญที่สุดในรัสเซีย ที่นี้มีทั้งพิพิธภัณฑ อาคารจัดงานแสดง สวนหยอม สวนสัต วขนาดยอม สวนสาธารณะ
และพื้นที่พักผอนหยอนใจ ในชวงฤดูรอนที่นี่จะเป็ นพื้นที่สีเขียวที่มีนํ้าพุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่รมรื่นเหมาะแกการเดิน
เลน เมื่อเขาถึงฤดูหนาว พื้นที่นํ้าพุและสวนดอกไมจะถูกเปลี่ยนใหกลายเป็ นลานเสก็ต ขนาดใหญที่สุดในยุโรป
และยังเป็ นที่ต ั้งของพิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) (ไมรวมคาเขาชม) การจัดแสดง
เกี่ยวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทั้งดวงดาวตางๆ ซึ่งพิพิธภัณฑแหงนี้
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคารจีน
จากนั ้นนํ าเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (St. Saviour Cathedral) (หามถายภาพดานใน) เป็ นมหาวิหารโดมทองที่ใหญที่สุด
ในรัสเซีย ไดเวลาอันสมควรเดินทางสู BELAYA DACHA OUTLET มีเวลาทานไดอิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย
คํ่า
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย
18.00 น. สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสส
ู นามบิน
23.50 น. / 23.20 น. ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต เที่ยวบิน EK132
** คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.20 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น. *



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวน VDNKH
ที่นี่เป็ นเสมือนกับนิ ทรรศการความสําเร็จของเศรษฐกิจแหงชาติ เป็ นงานแสดงสินคา
ทั่วไปและสวนสนุกในกรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย ในพื้นที่เกือบ 1500 ไร ในชวงฤดู
รอนที่นี่จะเป็ นพื้นที่สีเขียวที่มีนํ้าพุสวยงาม และยังมีสวนดอกไมใหญที่สุดในรัสเซีย ใน
บริเวณ Expo Park อีกดวย

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว
พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ความน าสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความยิ่งใหญของรัสเซียในชวงปี
ค.ศ.1960 ที่เป็ นยุคที่มนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของทองฟ า เเละเกิดสงครามเย็นที่
ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเคี่ยวกันอยางหนั กเพื่อพิชิต อวกาศใหได เเละรัสเซียก็
นั บวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วาได ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั ้นถูกจัดเเส
ดงไวที่พิพิธภัณฑเเหงนี้ ที่ใครมาเที่ยวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเน นอน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
วิหารนี้ สรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปั จจุบันวิหารนี้ ใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย



คํ่า

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
เป็ นทาอากาศยานนานาชาติที่ต ั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉี ยงใตของกรุงมอสโคว ที่นี่เป็ นหนึ่ งในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็ นหนึ่ งในทาอากาศยานที่ใหญที่สุดในประเทศรัสเซีย



หมายเหตุ

วันที่ 6


กิจกรรม

** คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.20 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น. *
อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานดูไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
06.15 น. / 05.35 น. สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสูสนามบิน
09.30 น. / 09.40 น. ถึงสนามบินดูไบ นํ าทานเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางตอ
ออกเดินทางตอสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 16 – 21 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. *
คํ่า
18.40 น. / 18.55 น. / 19.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



เชา

ทาอากาศยานดูไบ
เป็ นทาอากาศยานขนาดใหญมากที่ต ั้งอยูในเขตอัลการฮูดของนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ
เรตส ที่นี่ไดช่ อ
ื วาเป็ นทาอากาศยานที่พลุกพลานที่สุดในโลกจากการเป็ นศูนยกลางการ
เชื่อมตอของการบินพาณิชยและการขนสงขามภูมิภาคตางๆ ของโลก



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 16 – 21 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. *
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
่

่

อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
***โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
- หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
- หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนั บจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 30 วันกอนการเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่)
- คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
- คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
- ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
- เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5
ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมการจัดทําหนั งสือเดินทาง
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจากทาง
สายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว, คากระเป าเดินทาง
หรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เป็ นตน
3. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
5. คาทิปพนั กงานขับรถ และไกดทองถิ่น (20 ยูเอสดอลลาร)
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 ยูเอสดอลลาร)

วีซา
หนั งสือเดินทางสัญชาติไทย ไมต องทําวีซารัสเซีย ตองทีอายุหนั งสือเดินทาง 6 เดือนขึ้นไป นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
เนื่ องจากโปรแกรมมีเวลาบินหลายเวลา รบกวนลูกคาตรวจสอบเวลาบินของทานกอนวันเดินทาง
ไฟลทขาไป
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 03.30 น. และ ถึงดูไบ เวลา 06.55 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.35 น. และ ถึงกรุงมอสโคว เวลา 13.50 น.
ไฟลทขากลับ
** คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 23.20 น. และถึงดูไบ เวลา 05.35 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 03 เม.ย.63 เป็ นตนไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. *
* คณะเดินทางวันที่ 16 – 21 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. *
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
3. นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ า
หนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็ น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกน อยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
่

่

6. กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยม
วีซาตามที่ สถานทูต ฯ เรียกเก็บ
7. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

