
#15886 ทัวรรัสเซีย ซารกอรส มอสโคว 6 วัน 3 คืน จัตุรัส
แดง ลองเรือแมนํ้ามอสโคว บิน VN
ทัวรรัสเซีย ซารกอรส มอสโคว สแปรโรวฮิลส สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว
วิหารเซนตบาซิล พระราชวังเครมลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ การแสดงละครสัตว
สวนซายารดเย



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ    -

2 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - บอน้ําศักดิสิ์ทธิ ์- มอสโคว -
สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ลองเรือแมน้ํามอสคาวา   

Izmailovo
Gamma,
Moscow หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดอิสไมโลโว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอ
นาฬิกาซาวิเออร - หางกุม   

Izmailovo
Gamma,
Moscow หรือ
เทียบเทา

4 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอี
วาน - ปืนใหญพระเจาซาร - การแสดงละครสัตวเซอรคัส - ถนนอารบัต   

Izmailovo
Gamma,
Moscow หรือ
เทียบเทา

5 สวนซายารดเย - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว    -

6 ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 เม.ย. 65 - 8 เม.ย. 65 ฿33,888 ฿33,888 ฿33,888 ฿6,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี -
บอน้ําศักด์ิสิทธิ์ - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ลอง
เรือแมน้ํามอสคาวา

กําหนดการทั้งหมด

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบนเครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน

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

16.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาทเตอร L สายการบิน Vietnam
Airlines (VN) โดยมีเจาหนาท่ีคอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนําทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิใ์นการเลือกท่ีน่ังบน
เครื่อง เน่ืองจากตองเป็นไปตามระบบของสายการบิน)

ค่ํา

19.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)
เท่ียวบินท่ี VN618

21.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ประเทศเวียดนาม แวะเปล่ียนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนอยไบ คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร



 กิจกรรม เชา

01.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)
เท่ียวบินท่ี VN63

06.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทยประมาณ 4
ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู เมืองชารกอรส (ZAGORSK) ซ่ึงชื่อเดิมคือเซอรกาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท่ี) เป็นเมืองทองเท่ียวท่ีมีความโดดเดนทางดานสถาปัตยกรรมทางศาสนา ซ่ึงมีมาตั้งแตสมัย ศตวรรษ
ท่ี 15-18 เมืองเซอรกาเยฟโปสาด

และยังเป็นท่ีตั้งของ"ศาสนาสถานทรินิตี้ของเซนตเซอรเจียส" (Trinity Monastery of St.Sergius) ท่ีใหญท่ีสุดและเกา
แกท่ีสุด

มีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณสวยงาม อาทิ โบสถโฮลี ทรีนิตี้ (HOLY TRINITY MONASTERY) สีขาว หลังคาเป็นยอด
โดมสีทอง โบสถยอดโดมหัวหอมสีน้ําเงินและสีทองอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) และบอน้ําศักดิส์ิทธิธ์รรมชาติ
(CHAPEL OVER THE WELL)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสูมอสโคว ชมจุดชมวิวสแปรโรวฮิลสหรือเลนินฮิลส (SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก
เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโกไดกวางมากของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด
จึงทําใหเลนินผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีต เลือกเนินเขานกกระจอกแหงน้ีเป็นท่ีตั้งบานพักของตน ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็น
ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโคว

พิเศษ นําทานลองเรือแมน้ํามอสควา ชมความสวยงามของสองฝ่ังแมน้ําแมน้ํามอสควา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

ซากอรส

โบสถโฮลีทรินิตี

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

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

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน



วันท่ี 3 ตลาดอิสไมโลโว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง -
วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์
บอน้ําน้ีมีเรื่องเลามาวา มีชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถ แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ หลัง
จานําน้ํามาลางหนา ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็นได น้ําในบอน้ีซึม
เองตามธรรมชาติ ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุมน้ํา เพ่ือใหประชาชนท่ีตองการ
น้ํานํากลับบานเพ่ือเป็นสิริมงคล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มอสโคว

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา

 บาย

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

มีอีกชื่อเรียกวาเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ี
อยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

ลองเรือแมน้ํามอสคาวา ชมทัศนียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมตางๆ ในแบบสตาลิ
นบนสองฝ่ังแมน้ํามอสโควหรือแมนามอสคาวา แมน้ําสายหลักของกรุงมอสโคว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู ตลาดอิสมายโลโว (IZMAILOVO MARKET) ตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ ท่ีน่ีสรางขึ้นในปี ค.ศ.2003 โดยมี
จุดประสงคใหเป็นศูนยวัฒนธรรม - พิพิธภัณฑ การบันเทิง และแหลงการเรียนรู ตลอดจนเป็นสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมตางๆ

่ ้



ดานหนาทางเขาของ Izmailovo Kremlin จะมองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบตางๆ ซ่ึงเป็นศิลปะเกาแกด้ังเดิมของรัสเซีย
เป็นจุดถายภาพท่ีสวยงาม

อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แมลูกดก, ผาคลุมไหล และอ่ืนๆอีก
มากมาย

จากนั้นนําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MOSCOW METRO) สรางขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยอง
จากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ีสวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน สถานีรถไฟใตดินได
กลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง รวมท้ังการกอสรางท่ีขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และ บาง
สถานียังเป็นท่ี บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (RED SQUARE) ตั้งอยูใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิแ์ละศูนยรวมทางจิตใจ
ของชาวรัสเซียและยังเป็นท่ีเก็บศพของเลนิน ซ่ึงถูกสรางดวยหินแกรนิตและหินออนนับเป็นลานชิ้นท่ีตอกลงไปบนพ้ืน จน
กลายเป็นลานกวางใจกลางเมือง จัตุรัสแหงน้ีเป็นสถานท่ีท่ีใชจัดงาน หรือ กิจกรรมท่ีสําคัญตางๆ ของรัสเซียมาหลายชั่วอายุคน
จึงนับวาเป็นจุดทองเท่ียวรัสเซียท่ีไมควรพลาด

นอกจากจะสวยงามแลว ยังเป็นสถานท่ีท่ีรายลอมไปดวยสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อยางเชน พระราชวังเครมลิน มหาวิหาร
เซนตบาซิล, พิพิธภัณฑท่ีสําคัญ, แหลงชอปป้ิงชื่อดังของกรุงมอสโกน่ันก็คือหางสรรพสินคากุม (Gum) หางสรรพสินคาเกาแก
และใหญท่ีสุดในกรุงมอสโก ซ่ึงปัจจุบันเป็นหางท่ีหรูหราและอลังการมาก และอนุสรณสถานเลนินซ่ึงเป็นบุคคลสําคัญของ
ประเทศรัสเซีย

นําทานถายภาพกับ วิหารเซนตบาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซ่ึงถือวาเป็นสถาปัตยกรรมและสัญลักษณท่ี
สําคัญของกรุงมอสโคว เป็นวิหารท่ีสวยงามท่ีมีโบสถ 9 โบสถ มีรูปทรงท่ีไมเหมือนโบสถอ่ืน คือมีโดม 8 โดมลอมรอบโดมท่ี 9 ท่ี
อยูตรงกลาง และทําใหอาคารมีรูปทรงแปดเหล่ียม ดวยสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวางสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณ
(แวะถายรูปดานนอก)

ผานชม หอนาฬิกาซาวิเออร (SAVIOUR CLOCK TOWER) ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995

และนําทานชอปป้ิง หางสรรพสินคากุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว
สรางในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชั้นนํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ี
มีชื่อเสียงท่ีเป็นรุนลาสุด (New Collection)

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา

ตลาดอิสไมโลโว

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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.

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



วันท่ี 4 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - ปนใหญพระเจาซาร - การแสดง
ละครสัตวเซอรคัส - ถนนอารบัต

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หอนาฬิกาซาวิเออร

หางกุม

 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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม พระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํา
มอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย และปอมปราการ เป็นศูนยกลางท่ีสําคัญของเมืองหลวง ท้ังยังไดมีการรวบรวม
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงามไวรวมกันอยูมากมาย จัดเป็นสวนท่ีเกาแกท่ีสุดของมอสโก ซ่ึงสรางขึ้นในปี ค.ศ.1147

และยังเป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวิหารแหงน้ี เป็นสถานท่ีประกอบพิธีบร
มราชภิเษก สวมมงกุฏชรองคใหม เริ่มตั้งแตซรอิวานท่ี 4 เป็นตนมา อีกท้ังยังรวมถึงการเขาสาบานตนของเจาผูครองแควน

์



ตางๆ วาจะสวามิภักดิต์อซารแหงรัสเชียอีกดวย
หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

ผานชม มหาวิหารอารคาเกล มิคาเอล (CATHEDRAL OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL) ท่ีสรางอุทิศใหกับนัก
บุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปีเตอรมหาราช

ผานชม หอระฆังพระเจาอีวาน (IVAN THE GREAT BELL TOWER) สรางเมื่อปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมีความสูง
80 เมตร มีจํานวนขั้นบันได 137 ขั้น อาคารตรงกลางมีระฆังขนาดใหญหนัก 64 ตันแขวนอยู ตามประเพณีแลวระฆังน้ีจะถูกตี
3 ครั้งเมื่อมีการสวรรคตของพระเจาซารเทานั้น

ผานชม ปืนใหญพระเจาซาร (TSAR CANNON) ปืนใหญพระเจาซารมีความยาวมากถึงเกือบ 6 เมตร สรางขึ้นในปี ค.ศ.
1586 โดยจุดประสงคในการสรางขึ้นก็เพ่ือเป็นสัญลักษณของอํานาจเพียงเทานั้น ไมเคยนํามาใชจริงในสมรภูมิสงคราม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) ท่ีโดงดังไปท่ัวโลก เพราะการฝึกสัตวท้ังเล็กและใหญใหแสดงในทวงทาตางๆ
เป็นการแสดงของสัตวแสนรูท่ีไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ังมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเป็น 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถาย
รูปกับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึกดวย

กรณีละครสัตวงดการแสดงหรือบางครั้งงดการแสดงโดยไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยทาง
บริษัทจะเปล่ียนจากชมละครสัตวเป็น นําทานเขาชม พิพิธภัณฑอวกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมี
ถายรูปหรือวีดีโอ จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม)

นําทานชอปป้ิง ถนนอารบัต (ARABAT ROAD) ถือเป็นถนนท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซีย เคยถูกทําลายไปในชวงศตวรรษท่ี
18 แตมีการซอมแซมขึ้นมาใหม ปัจจุบันถนนเสนน้ีกลายเป็นถนนคนเดินท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด และกลายเป็นแหลงทองเท่ียวรัสเซีย
ชื่อดัง ใหทานไดเดินเลนตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา

พระราชวังเครมลิน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 สวนซายารดเย - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - ทาอากาศยานเชเรเม
ติเยโว

หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน

กรณีละครสัตวงดการแสดงหรือบางครั้งงดการแสดงโดยไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน โดยทาง
บริษัทจะเปล่ียนจากชมละครสัตวเป็น นําทานเขาชม พิพิธภัณฑอวกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมี
ถายรูปหรือวีดีโอ จะมีคาใชจายเพ่ิมเติม)

หอระฆังอีวาน

ปนใหญพระเจาซาร

เป็นหอระฆังท่ีสรางขึ้นจากหิน สูงท่ีสุดในหมูตึก Kremlin สรางขึ้นมาเพ่ือโบสถในระแว
กนั้นไมมีหอระฆังเป็นของตัวเอง โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิคชาวอิตาล่ี

เป็นปืนใหญท่ีหลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธชนิดน้ี โดย
ใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

การแสดงละครสัตวเซอรคัส

ถนนอารบัต

 บาย

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

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  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา



วันท่ี 6 ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมสวนแหงใหม Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซ่ึงไดปรับปรุงรีโนเวทใหม ท่ีใกลกับศูนยกลางทองเท่ียวของ
มหานครมอสโกคือจัตุรัสแดง และราชวังเคลมลิน นับเป็นสวนท่ีมีดีไซนสวยแบบธรรมชาติ สวนปา ท่ีมีฉากหลังเป็นแลนดมารก
ของรัสเซีย สําหรับสวนสาธารณะน้ีนับเป็นสัญลักษณทางสถาปัตยกรรมหน่ึงท่ีจะไดฉลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี ซ่ึง
ภายในสวนจะมีพืชพรรณท่ีเป็นเอกลักษณของรัสเซีย

นอกจากสวนสวยๆแลวยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ คอนเสิรตฮอลล และท่ีพลาดไมไดก็คือ “สะพานลอยฟา”
(Floating Bridge) สะพานขนาดใหญรูปตัว V ท่ีสรางย่ืนขึ้นไปเหนือแมน้ํา สรางขึ้นจากคอนกรีตและไมแตสามารถรองรับน้ํา
หนักไดมากถึง 3,000-4,000 คน ไดเป็นจุดชมวิวสวยๆ ริมแมน้ําอีกแหงหน่ึงเลย

จากนั้นนําทานชมดานนอก มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนตซาเวียร (ST. SAVIOUR CATHEDRAL) เป็นวิหารท่ี
ใหญท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยูตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระ
เจาซารอเล็กซานเดอร ท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพน
จากสงครามนโปเลียน (แวะถายรูปดานนอก)

11.00 น. จากนั้นนําทุกทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว

บาย

14.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)
เท่ียวบินท่ี VN62

สวนซายารดเย

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

วิหารน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

เป็นทาอากาศยานท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

 กิจกรรม เชา

03.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหนยบาย ประเทศเวียดนาม (แวะเปล่ียนเครื่อง)

่ ่



 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

08.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN) เท่ียวบินท่ี VN611

10.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ทาอากาศยานนอยไบ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 เชา

เป็นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนือ ซ่ึงถูกเปิดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหนากระดาษอยางตํ่า 2 หนา

หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากท่ีทานสงเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100 %

- สวนท่ีเหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
- หากไมชําระมัดจําตามท่ีกําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู

- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไมมีเงื่อนไข

- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะท้ังหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ

- สงรายชื่อสํารองท่ีน่ัง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตชื่อพรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเท่ียว
ทริปใด, วันท่ีใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบินท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
- คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา

ภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปล่ียนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง กรุณาติดตอเจาหนาท่ี
เป็นกรณีพิเศษ 

- คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Vietnam Airlines (VN) อนุญาตใหโหลดกระเปา
สัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 23 กก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 กก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น
แตท้ังน้ีเจาหนาท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) 

- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

- คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกร
รมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเคียงแทน
อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

- คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานท่ีในโปรแกรม

- คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม   

- คามัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

- คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

- คาบริการน้ีรับเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา

พาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุในรายการ

- คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 60 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) ทาน/ทริป หัวหนาทัวรจากเมืองไทย
ตามความพึงพอใจในการบริการ เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ* 

- คาธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเปาสัมภาระท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินนั้นๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน 

- คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเครื่องบินตามความตองการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอยูท่ีสายการบินเป็นผูกําหนด

- คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
 



วีซา
กรุณาอานศึกษารายละเอียดท้ังหมดกอนทําการจอง เพ่ือความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท

1. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

5. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

6. รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

7. การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดิน

8. ทางไปในพีเรียดวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ท้ังน้ี กอน
คอนเฟิรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปล่ียนแปลงไดกรณีท่ีทานตองออกบัตร
โดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว

9. กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม
เพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีท่ีสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของ
ทาอากาศยานเป็นสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็นตองมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนน้ี
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆ  ท้ังสิ้น  (กรณีท่ีทานเป็นอิสลาม ไมทานเน้ือ
สัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ)

10. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได 

11. มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น

12. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เท่ียว อันเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ืน ๆ 

13. อัตราทัวรน้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับ
สวนใดได จําเป็นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ

14. ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็นตองชําระคาหองพัก
เด่ียวตามท่ีระบุ

15. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิตย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเท่ียวและ ชอปป้ิงแตละสถานท่ีนอยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งท่ีตองเรงรีบ เพ่ือใหไดทองเท่ียวตามโปรแกรม

16. สําหรับลูกคาท่ีเดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับโรงแรมท่ี
คณะนั้นๆ พักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเป็นจะตองชําระคาใชจายเพ่ิม (พัก
เด่ียว) ตามจริง ยกเวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ

17. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปิด
เร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจล่ืน
ไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเป็นอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะ
จะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา

18. กรณีท่ีทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม
สามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

19. หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอรต) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปียกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใดหนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มีรอย

้ ้ ่



แยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เป็นตน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปล่ียนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ี
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปล่ียนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร
(ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังหมด ซ่ึงโดยสวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ

20. เกี่ยวกับท่ีน่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกท่ีน่ังบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวย
กัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุด 

21. ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเด่ียว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บาง
โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)

22. เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึงก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ
ตกลงท้ังหมดน้ีแลว **

23. หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ

24. สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย

หมายเหตุ
- อัตราคาบริการน้ีไมรวม คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 60 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) ทาน/ทริป

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ

- ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง 

- ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 9,999 บาท (ไมมีท่ีน่ังบนเครื่องบิน)

- รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นตน โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ
เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนเวลาทองเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง

- อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวท่ีถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก
เก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)

- กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ท้ังจากท่ีดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจาก
ดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรท่ีทาน
ชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง

- เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง
และเล่ือนการเดินทางไปในวันอ่ืนตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 20ทาน 

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

- 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

- โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

- กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

- โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
 



การยกเลิก
- เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี

และกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศท่ีระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น


