
#15522 ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส 6 วัน 3 คืน พระรา
ชวังเครมลิน จัตุรัสแดง บิน EY
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส สวนวิคตอรี ประตูชัย โบสถนิวเยรูซาเล็ม มหา
วิหารเซนตซาเวียร ถนนอารบัต มหาวิหารอารคแอนดเกิลมิคาเอล พิพิธภัณฑ
อารเมอรี่แชมเบอร หางสรรพสินคากุม อนุสรณสถานเลนิน สวนซายารดเย
โบสถทรินิตี้ ตลาดอิสไมโลโว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอาบูดาบี    -

2 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว - สวนอนุสรณสถานแหงชัยชนะ - ประตูชัยมอสโคว -
โบสถนิว เยรูซาเล็ม - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - ถนนอารบัต   

Izmailovo
Gamma
Hotel ,
Moscow
หรือเทียบ
เทา

3 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร -
ปืนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเอ
อร - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน - สวนซายารดเย

  

Izmailovo
Gamma
Hotel ,
Moscow
หรือเทียบ
เทา

4 ซากอรส - โบสถอัสสัมชัญซารกอรส - บอน้ําศักดิสิ์ทธิ ์- โบสถโฮลีทรินิตี - ตลาดอิสไมโลโว -
สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - หางยูโรเปียนมอลล   

Izmailovo
Gamma
Hotel ,
Moscow
หรือเทียบ
เทา

5 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยานอาบูดาบี    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 เม.ย. 65 - 6 เม.ย. 65 ฿27,999 ฿27,999 ฿27,999 ฿7,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานอาบูดาบี

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - มอสโคว - สวนอนุสรณสถานแหง
ชัยชนะ - ประตูชัยมอสโคว - โบสถนิว เยรูซาเล็ม - วิหารเซ็นต
เดอะซาเวียร - ถนนอารบัต

กําหนดการทั้งหมด

กรุณาเช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

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 บาย

15.00 น. พรอมกัน ณ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9
เคานเตอร T สายการบิน Etihad Airways โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวก

ค่ํา

18.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EY405 (กรุณา
เช็คเท่ียวบินในตารางวันเดินทางกอนทําการจอง) ** ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่องบิน **

21.45 น. เดินทางถึง สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เพ่ือเปล่ียนเครื่อง)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานอาบูดาบี คํ่า

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็นทาอากาศยานสําคัญท่ีเชื่อมตอระหวางภูมิภาคตางๆ
ของโลก



 กิจกรรม เชา

02.25 น. นําทานเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย เท่ียวบินท่ี EY65 ใชเวลาบินประมาณ 5
ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

06.50 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง )

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

จากนั้นเดินทางสู สวนวิคตอรี (Victory Park) สวนสาธารณะท่ีสวยงามแหงน้ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรอยางสูง โดย
เป็นสัญลักษณแสดงถึงชัยชนะท่ีรัสเซียมีตอนาซีเยอรมัน สวนน้ีเปิดในปีค.ศ. 1995 เพ่ือระลึกถึงวันครบรอบ 50 ปีหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 สิ้นสุดลง ท่ีน่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรมากกวาแคสงคราม วากันวาสวนวิคตอรีเป็นท่ีท่ีจักรพรรดิน์โป
เลียน ทรงรอรับกุญแจเมืองของมอสโควเพ่ือเผาเมืองและกุญแจไปพรอมกัน

นําทานเดินไปบริเวณใกลๆกัน เพ่ือถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ ประตูชัย (Triumphal Arch) ซ่ึงอนุสาวรียแหงน้ีเป็นเครื่อง
เตือนใจอันย่ิงใหญถึงประวัติศาสตรอันยาวนานของรัสเซียในดานการทหารท่ีทรงพลังและแข็งแกรง ประตูชัยของมอสโควสราง
ขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองชัยชนะทางทหารเชนเดียวกับประตูชัยของโรมสมัยโบราณ สัญลักษณแหงน้ีแสดงถึงจุดเปล่ียนของรัสเซียใน
ดานการรําลึกถึงความสําเร็จ ธรรมเนียมแตเดิมคือการสรางอาคารทางศาสนา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางสู โบสถนิว เยรูซาเล็ม (New Jerusalem Monastery) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) โบสถ New
Jerusalem Monastery สรางขึ้นในปี คศ. 1656 โดย นักบุญนิกคอน เพ่ือเป็นสถานท่ีทางศาสนาออกหางไปจากมอสโก โดย
ใชชื่อวา เมืองเยรูซาเล็มใหม โดยสถานท่ีน้ีนําความเชื่อมาจากแผนดินศักดิส์ิทธิ โดยใชแมน้ําอิสตรา เป็นตัวแทนของจอรแดน
และใชตัวอาคารเป็นเสมือนสถานท่ีศักดิส์ิทธิของเยรูซาเล็ม

นําทานแวะถายรูปดานหนา มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหาร
โดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา
ซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมท่ี
สําคัญระดับชาติ

หมายเหตุ : กรณีท่ีมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

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

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Izmailovo Gamma Hotel , Moscow หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

มอสโคว

 เชา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

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



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

มหาวิหารเซนตซาเวียร ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน

กรณีท่ีมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

สวนอนุสรณสถานแหงชัยชนะ

ประตูชัยมอสโคว

เป็นสถานท่ีซ่ึงเป็นสัญลักษณของความทรงจําของผูคนในหนาประวัติอันนาเศราและกลา
หาญในประวัติศาสตรของมาตุภูมิ เป็นพิพิธภัณฑของเรารวบรวมทุกยุคของรัสเซียท่ีผาน
มา ท่ีน่ีเป็นท่ีเก็บความทรงจําของสงครามท่ีย่ิงใหญและเลวรายท่ีสงผลกระทบตอทุก
ครอบครัวในประเทศรัสเซีย

เป็นหน่ึงในประตูชัยท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียังคงอยูในมอสโคว ถูกสรางขึ้นในปี 1829 บนจัตุรัส
Tverskaya ออกแบบของโจเซฟโบเว เพ่ือท่ีจะระลึกถึงชัยชนะของนโปเลียนในรัสเซียใน
สงครามปาตริโอติค เมื่อปี 1814 ซุมประตูถูกสรางดวยอิฐท่ีเรียงรายไปคอลัมนและรูปป้ัน
สวนพ้ืนท่ีโลงรอบๆ ซุมประตูนั้นเป็นท่ีรูจักกันในชื่อ Victory Square

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

โบสถนิว เยรูซาเล็ม

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

ถนนอารบัต

 บาย

โบสถ New Jerusalem Monastery สรางขึ้นในปี คศ. 1656 โดยนักบุญนิกคอน เพ่ือ
เป็นสถานท่ีทางศาสนาออกหางไปจากมอสโก โดยใชชื่อวา เมืองเยรูซาเล็มใหม โดยสถาน
ท่ีน้ีนําความเชื่อมาจากแผนดินศักดิส์ิทธิ โดยใชแมน้ําอิสตรา เป็นตัวแทนของจอรแดน
และใชตัวอาคารเป็นเสมือนสถานท่ีศักดิส์ิทธิของเยรูซาเล็ม

วิหารน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

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

 คํ่า  Izmailovo Gamma Hotel , Moscow หรือเทียบเทา



วันท่ี 3 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซา
วิเออร - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน - สวนซายารดเย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับท่ีเมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดย
สถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

นําทานชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคา
เอล ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปีเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of
Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก แตเกิดความผิดพลาด
ระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยูภายในพระราชวังเครมลิน

นําทานผานชม 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

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 บริเวณโดยรอบ
ของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral)

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

นําทานชม หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี
ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ีมีชื่อเสียงท่ี
เป็นรุนลาสุด (New Collection)

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

นําทานเดินทางสู สวนซายารดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดบริเวณ
กวาง ถายรูปเป็นท่ีระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโควไดในมุมสูงอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Izmailovo Gamma Hotel , Moscow หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



พระราชวังเครมลิน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

ระฆังพระเจาซาร

ปนใหญพระเจาซาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

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

ระฆังพระเจาซารไดชื่อวาเป็นระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกใหมา
หลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

เป็นปืนใหญท่ีหลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธชนิดน้ี โดย
ใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

 บาย



มหาวิหารอัสสัมชัญ หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

่ ่

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หอนาฬิกาซาวิเออร

หางกุม

อนุสรณสถานเลนิน

สวนซายารดเย

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

หอน้ีตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา มียอดเป็นนาฬิกาท่ีเป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนท่ีลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

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

เป็นอนุสรณท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผูย่ิงใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตไดเปล่ียนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพ่ือเป็นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางกรุงมอสโคว อยูติดกับจัตุรัสแดง สวนสาธารณะแหง
น้ีแมจะเป็นสวนสาธารณะแหงใหมท่ีเพ่ิงเปิดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ท่ีผานมาน้ี
เอง แตความนาสนใจก็ไมย่ิงหยอนไปกวาไฮไลทอ่ืนๆ เลย ดวยพ้ืนท่ีกวางถึง 78,000
ตารางเมตรท่ีออกแบบและจัดตกแตงอยางดีดวยการจัดธีมเป็นสภาพภูมิอากาศแบบตางๆ

 คํ่า  Izmailovo Gamma Hotel , Moscow หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 ซากอรส - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ - โบสถ
โฮลีทรินิตี - ตลาดอิสไมโลโว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว -
หางยูโรเปยนมอลล

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองซากอรส (Zagorsk) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองโบราณ เป็นท่ีตั้งของ
ศาสนสถานท่ีใหญท่ีสุดและเกาแกท่ีสุด ในคริสตศตวรรษท่ี 14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักดิส์ิทธิข์องประเทศ เป็นวิทยาลัยสอน
ศิลปะ สอนการรองเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ

นําทานเดินทางสู โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเกาแกท่ีมีความสวยงามมากของเมือง สรางในสมัย
พระเจาอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สรางเลียนแบบโบสถอัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโก
และภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและท่ีสําหรับนักรองนําสวด หอระฆัง ผานชม บอน้ําศักดิส์ิทธิ ์
(Chapel Over the Well) ท่ีซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนา ทางโบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

นําทานเดินทางสู โบสถทรินิตี้ (Holy Trinity) เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแตงดวยภาพ
เฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ีศรัทธาจะเดินทาง
มาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคาพ้ืนเมือง ซ่ึงทานจะไดพบกับสินคาของท่ีระลึก
มากมาย อิสระทานเลือกซ้ือสินคาตามอัธยาศัย อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม
พวงกุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดด
เดนทางสถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลิน
ขึ้นมาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้น
เพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art)

นําทานเดินทางสู หางยูโรเปียน มอล (EUROPEAN MALL) เป็นหน่ึงในหางท่ีถือวาใหญท่ีสุดและทันสมัยท่ีสุดในเมือง
มอสโคว ตัวอาคารมีท้ังหมด 8 ชั้น ทานสามารถใชเวลาในการชอปป้ิงไดอยางจุใจ ภายดานในมีรานคากวา 400 ชอรปท่ีเป็น
ตัวแทนแบรนดยอดนิยม

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

พักท่ี Izmailovo Gamma Hotel , Moscow หรือเทียบเทา

ซากอรส
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองและศูนยกลางการปกครองของเขต Sergiyevo-Posadsky ซ่ึงตั้งอยูทางเหนือ
ของกรุงมอสโคว ซากอรสเป็นเมืองท่ีโดดเดนในเรื่องอุตสาหกรรม และเป็นท่ีตั้งของ 1
ใน 4 อาคารทางดานศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดในรัสเซีย



โบสถอัสสัมชัญซารกอรส

บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์

โบสถโฮลีทรินิตี

เป็นโบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมืองซารกอรส มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี
1559-1585 โดยสรางเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และท่ีสําหรับนักรองนําสวด และมีหอระฆังท่ีสรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ดวยความตองการใหเหมือนหอระฆังท่ีจัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตท่ีน่ีสูงกวา

บอน้ําน้ีมีเรื่องเลามาวา มีชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถ แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ หลัง
จานําน้ํามาลางหนา ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็นได น้ําในบอน้ีซึม
เองตามธรรมชาติ ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุมน้ํา เพ่ือใหประชาชนท่ีตองการ
น้ํานํากลับบานเพ่ือเป็นสิริมงคล

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู อาหารพ้ืนเมือง

ตลาดอิสไมโลโว

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

หางยูโรเปยนมอลล

 บาย

เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ี
ถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

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

ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในหางท่ีถือวาใหญท่ีสุดและทันสมัยท่ีสุดในเมืองมอสโคว ตัวอาคารมีท้ังหมด
8 ชั้น ทานสามารถใชเวลาในการชอปป้ิงไดอยางจุใจ ภายดานในมีรานคากวา 400 ชอรปท่ี
เป็นตัวแทนแบรนดยอดนิยม นอกจากรานคาชอปป้ิงยังมี
ซุปเปอรมารเก็ต'Perekrestok' ท่ีเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยูท่ีชั้นลาง โซนเพ่ือความงาม
สตูดิโออาบแดด รานทําเล็บลานไอซเสกต และอ่ืนๆ มากมาย

 คํ่า  Izmailovo Gamma Hotel , Moscow หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 ทาอากาศยานโดโมเดโดโว - ทาอากาศยานอาบูดาบี

วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

หากมีพิธีกรรมทางศาสนา ทางโบสถอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

อิสระอาหารเย็น เพ่ือสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

บาย

12.40 น. นําทานเดินทางสู สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EY68 ** ใชเวลา
บินประมาณ 4 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

ค่ํา

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (เพ่ือเปล่ียนเครื่อง)

23.35 น. นําทานเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เท่ียวบินท่ี EY406 ** ใชเวลาบินประมาณ 6
ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

ทาอากาศยานอาบูดาบี คํ่า

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูกรุงอาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นทาอากาศยานหลักของ
สายการบินเอติฮัดแอรเวย และเป็นทาอากาศยานสําคัญท่ีเชื่อมตอระหวางภูมิภาคตางๆ
ของโลก

 กิจกรรม เชา

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 เชา



 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทานั้น กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ท้ังฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทาง
บริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คา
ภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น

มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ีเกี่ยวของ
กับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืน
คาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติเทานั้น

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายท้ังหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึง
บางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวน
ใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือท้ังหมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ในวันเวลา
ทําการ กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของ
ทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมท้ัง กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทางบริษัทไม
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ไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางใน
ทัวรนั้นๆทันที

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีตองการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ

(Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ
ลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 กก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 กก. เชน 23 กก. 1 ชิ้น 7
กก. 1 ชิ้น รวม 30 กก.) 

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน    

คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณา
สอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมท้ัง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 65 เหรียญดอลลาร
สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2
ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **

** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 65 USD **

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออก
เดินทางตามความตองการของผูเดินทาง) **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง
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โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2

ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึ้นจากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทานั้น ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆท้ังหมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1 แจงยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวัน
ใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน **

2.2 แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด **

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายท้ังหมด ** ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจาย
จริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจอง
ท่ีพัก เป็นตน **

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท


