#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

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานนอยไบ

2
3

เชา เที่ยง เย็น


ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว - ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - บอนํ ้า ศักดิส
์ ิทธิ ์ - มอสโคว สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ลองเรือแมนํ้า มอสคาวา

ตลาดอิสไมโลโว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอ
นาฬิ กาซาวิเออร - หา งกุม











โรงแรม



-



Izmailovo
Gamma,
Moscow หรือ
เทียบเทา



Izmailovo
Gamma,
Moscow หรือ
เทียบเทา

4

พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - หอระฆังอี
วาน - ปื นใหญพระเจา ซาร - การแสดงละครสัตวเซอรคัส - ถนนอารบัต







Izmailovo
Gamma,
Moscow หรือ
เทียบเทา

5
6

สวนซายารดเย - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - ทา อากาศยานเชเรเมติเยโว







-

ทา อากาศยานนอยไบ - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนอยไบ
บาย
16.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาทเตอร L สายการบิน Vietnam
Airlines (VN) โดยมีเจาหน าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและนํ าทานโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบน
เครื่อง เนื่ องจากตองเป็ นไปตามระบบของสายการบิน)
คํ่า
19.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโหน ยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)
เที่ยวบินที่ VN618
21.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหน ยบาย ประเทศเวียดนาม แวะเปลี่ยนเครื่อง



บาย

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



คํ่า

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร



หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิใ์ นการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่ องจากตองเป็ นไปตามระบบของสายการบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ - มอสโคว - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ลอง
เรือแมนํ้ามอสคาวา



กิจกรรม

เชา
01.05 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)
เที่ยวบินที่ VN63
06.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว ประเทศรัสเซีย (เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทยประมาณ 4
ชั่วโมง) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว
นํ าทานเดินทางสู เมืองชารกอรส (ZAGORSK) ซึ่งชื่อเดิมคือเซอรกาเยฟโปสาด (Sergiev Posad) (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที่) เป็ นเมืองทองเที่ยวที่มีความโดดเดนทางดานสถาปั ต ยกรรมทางศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแตสมัย ศตวรรษ
ที่ 15-18 เมืองเซอรกาเยฟโปสาด
และยังเป็ นที่ต ั้งของ"ศาสนาสถานทรินิต ี้ของเซนตเซอรเจียส" (Trinity Monastery of St.Sergius) ที่ใหญที่สุดและเกา
แกที่สุด
มีอาคารสถาปั ต ยกรรมโบราณสวยงาม อาทิ โบสถโฮลี ทรีนิต ี้ (HOLY TRINITY MONASTERY) สีขาว หลังคาเป็ นยอด
โดมสีทอง โบสถยอดโดมหัวหอมสีนํ้าเงินและสีทองอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) และบอนํ้ าศักดิส
์ ิทธิธ์ รรมชาติ
(CHAPEL OVER THE WELL)
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางกลับสูมอสโคว ชมจุดชมวิวสแปรโรวฮิลสหรือเลนิ นฮิลส (SPARROW HILLS) หรือเนิ นเขานกกระจอก
เป็ นบริเวณที่มองเห็นทัศนี ยภาพ สามารถมองเห็นวิวของกรุงมอสโกไดกวางมากของนครมอสโควที่อยูเบื้องลางไดโดยทั้งหมด
จึงทําใหเลนิ นผูนําพรรคคอมมิวนิ สตในอดีต เลือกเนิ นเขานกกระจอกแหงนี้ เป็ นที่ต ั้งบานพักของตน ปั จจุบันพื้นที่ดังกลาวเป็ น
ที่ต ั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว
พิเศษ นํ าทานลองเรือแมนํ้ามอสควา ชมความสวยงามของสองฝั่ งแมนํ้าแมนํ้ามอสควา
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

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

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

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

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

ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา
ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา ชมทัศนี ยภาพงดงามและชมสถาปั ต ยกรรมตางๆ ในแบบสตาลิ
นบนสองฝั่ งแมนํ้ามอสโควหรือแมนามอสคาวา แมนํ้าสายหลักของกรุงมอสโคว



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 3


กิจกรรม

เวลาทองถิ่น ชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง

ตลาดอิสไมโลโว - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - จัตุรัสแดง วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานสู ตลาดอิสมายโลโว (IZMAILOVO MARKET) ตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศ ที่นี่สรางขึ้นในปี ค.ศ.2003 โดยมี
จุดประสงคใหเป็ นศูนยวัฒนธรรม - พิพิธภัณฑ การบันเทิง และแหลงการเรียนรู ตลอดจนเป็ นสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมตางๆ

่

้

ดานหน าทางเขาของ Izmailovo Kremlin จะมองเห็นสถาปั ต ยกรรมในรูปแบบตางๆ ซึ่งเป็ นศิลปะเกาแกดั้งเดิมของรัสเซีย
เป็ นจุดถายภาพที่สวยงาม
อิสระใหทานไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตา แมลูกดก, ผาคลุมไหล และอื่นๆอีก
มากมาย
จากนั ้นนํ าทานชม สถานี รถไฟใตดินกรุงมอสโคว (MOSCOW METRO) สรางขึ้นในปี ค.ศ.1931 โดยไดรับการยกยอง
จากทั่วโลกวาเป็ นสถานี รถไฟฟ าใตดินที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งในแตละสถานี จะมีการตกแตงที่แตกตางกัน สถานี รถไฟใตดินได
กลายเป็ นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเพราะมีโครงสรางที่แข็งแรง รวมทั้งการกอสรางที่ขุดลงลึกไปถึงใตดินหลาย 10 เมตร และ บาง
สถานี ยังเป็ นที่ บัญชาการระหวางสงครามอีกดวย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู จัต ุรัสแดง (RED SQUARE) ตั้งอยูใจกลางของกรุงมอสโก เป็ นสถานที่ศักดิส
์ ิทธิแ์ ละศูนยรวมทางจิต ใจ
ของชาวรัสเซียและยังเป็ นที่เก็บศพของเลนิ น ซึ่งถูกสรางดวยหินแกรนิ ต และหินออนนั บเป็ นลานชิ้นที่ต อกลงไปบนพื้น จน
กลายเป็ นลานกวางใจกลางเมือง จัต ุรัสแหงนี้ เป็ นสถานที่ที่ใชจัดงาน หรือ กิจกรรมที่สําคัญตางๆ ของรัสเซียมาหลายชั่วอายุคน
จึงนั บวาเป็ นจุดทองเที่ยวรัสเซียที่ไมควรพลาด
นอกจากจะสวยงามแลว ยังเป็ นสถานที่ที่รายลอมไปดวยสถาปั ต ยกรรมที่สวยงาม อยางเชน พระราชวังเครมลิน มหาวิหาร
เซนตบาซิล, พิพิธภัณฑที่สําคัญ, แหลงชอปปิ้ งชื่อดังของกรุงมอสโกนั่ นก็คือหางสรรพสินคากุม (Gum) หางสรรพสินคาเกาแก
และใหญที่สุดในกรุงมอสโก ซึ่งปั จจุบันเป็ นหางที่หรูหราและอลังการมาก และอนุสรณสถานเลนิ นซึ่งเป็ นบุคคลสําคัญของ
ประเทศรัสเซีย
นํ าทานถายภาพกับ วิหารเซนตบาซิล (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซึ่งถือวาเป็ นสถาปั ต ยกรรมและสัญลักษณที่
สําคัญของกรุงมอสโคว เป็ นวิหารที่สวยงามที่มีโบสถ 9 โบสถ มีรูปทรงที่ไมเหมือนโบสถอ่ น
ื คือมีโดม 8 โดมลอมรอบโดมที่ 9 ที่
อยูต รงกลาง และทําใหอาคารมีรูปทรงแปดเหลี่ยม ดวยสถาปั ต ยกรรมที่ผสมผสานระหวางสถาปั ต ยกรรมแบบรัสเซียโบราณ
(แวะถายรูปดานนอก)
ผานชม หอนาฬิกาซาวิเออร (SAVIOUR CLOCK TOWER) ตั้งอยูบนป อมสปาสสกายา เป็ นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉก ที่ทํามาจากทับทิมนํ้ าหนั ก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิ สตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995
และนํ าทานชอปปิ้ ง หางสรรพสินคากุม (GUM DEPARTMENT STORE) สถาปั ต ยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว
สรางในปี ค.ศ.1895 ปั จจุบันเป็ นหางสรรพสินคาชั้นนํ า จําหน ายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง นํ้ าหอม แบรนดดังที่
มีช่ อ
ื เสียงที่เป็ นรุนลาสุด (New Collection)
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา
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ตลาดอิสไมโลโว
เป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพื้นเมืองนานาชนิ ด ในราคาที่
ถูกที่สุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของที่ระลึกตางๆ และอื่นๆอีกมากมาย

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.
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จัตุรัสแดง

บาย

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - หอระฆังอีวาน - ปนใหญพระเจาซาร - การแสดง
ละครสัตวเซอรคัส - ถนนอารบัต
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม พระราชวังเครมลิน (KREMLIN PALACE) ตั้งอยูที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนิ นเขาริมฝั่ งแมนํ้า
มอสควา ภายในมีพระราชวัง หอคอย และป อมปราการ เป็ นศูนยกลางที่สําคัญของเมืองหลวง ทั้งยังไดมีการรวบรวม
สถาปั ต ยกรรมที่สวยงามไวรวมกันอยูมากมาย จัดเป็ นสวนที่เกาแกที่สุดของมอสโก ซึ่งสรางขึ้นในปี ค.ศ.1147
และยังเป็ นที่ต ั้งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวิหารแหงนี้ เป็ นสถานที่ประกอบพิธีบร
มราชภิเษก สวมมงกุฏชรองคใหม เริ่มตั้งแตซรอิวานที่ 4 เป็ นตนมา อีกทั้งยังรวมถึงการเขาสาบานตนของเจาผูครองแควน
์

ตางๆ วาจะสวามิภักดิต
์ อซารแหงรัสเชียอีกดวย
หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน
ผานชม มหาวิหารอารคาเกล มิคาเอล (CATHEDRAL OF ST. MICHAEL THE ARCHANGEL) ที่สรางอุทิศใหกับนั ก
บุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปั จจุบันเป็ นที่เก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปี เตอรมหาราช
ผานชม หอระฆังพระเจาอีวาน (IVAN THE GREAT BELL TOWER) สรางเมื่อปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมีความสูง
80 เมตร มีจํานวนขั้นบันได 137 ขั้น อาคารตรงกลางมีระฆังขนาดใหญหนั ก 64 ตันแขวนอยู ตามประเพณีแลวระฆังนี้ จะถูกตี
3 ครั้งเมื่อมีการสวรรคตของพระเจาซารเทานั ้น
ผานชม ปื นใหญพระเจาซาร (TSAR CANNON) ปื นใหญพระเจาซารมีความยาวมากถึงเกือบ 6 เมตร สรางขึ้นในปี ค.ศ.
1586 โดยจุดประสงคในการสรางขึ้นก็เพื่อเป็ นสัญลักษณของอํานาจเพียงเทานั ้น ไมเคยนํ ามาใชจริงในสมรภูมิสงคราม
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม การแสดงละครสัต ว (Circus) ที่โดงดังไปทั่วโลก เพราะการฝึ กสัต วทั้งเล็กและใหญใหแสดงในทวงทาตางๆ
เป็ นการแสดงของสัต วแสนรูที่ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นั กแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเป็ น 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากนี้ ยังมีบริการถาย
รูปกับสัต วต างๆ และมีของที่ระลึกดวย
กรณีละครสัต วงดการแสดงหรือบางครั้งงดการแสดงโดยไมมีการแจงลวงหน า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยทาง
บริษัทจะเปลี่ยนจากชมละครสัต วเป็ น นํ าทานเขาชม พิพิธภัณฑอวกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมี
ถายรูปหรือวีดีโอ จะมีคาใชจายเพิ่มเติม)
นํ าทานชอปปิ้ ง ถนนอารบัต (ARABAT ROAD) ถือเป็ นถนนที่เกาแกที่สุดของรัสเซีย เคยถูกทําลายไปในชวงศตวรรษที่
18 แตมีการซอมแซมขึ้นมาใหม ปั จจุบันถนนเสนนี้ กลายเป็ นถนนคนเดินที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุด และกลายเป็ นแหลงทองเที่ยวรัสเซีย
ชื่อดัง ใหทานไดเดินเลนตามอัธยาศัย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Izmailovo Gamma, Moscow หรือเทียบเทา
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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

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

หอระฆังอีวาน
เป็ นหอระฆังที่สรางขึ้นจากหิน สูงที่สุดในหมูต ึก Kremlin สรางขึ้นมาเพื่อโบสถในระแว
กนั ้นไมมีหอระฆังเป็ นของตัวเอง โดยทานดยูคอีวานจางสถาปนิ คชาวอิต าลี่

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



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

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 Gamma, Moscow หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

วันที่ 5


กิจกรรม

หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน
กรณีละครสัต วงดการแสดงหรือบางครั้งงดการแสดงโดยไมมีการแจงลวงหน า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน โดยทาง
บริษัทจะเปลี่ยนจากชมละครสัต วเป็ น นํ าทานเขาชม พิพิธภัณฑอวกาศมอสโก (Museum Of Cosmonautics) แทน (หากมี
ถายรูปหรือวีดีโอ จะมีคาใชจายเพิ่มเติม)

สวนซายารดเย - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - ทาอากาศยานเชเรเม
ติเยโว
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชมสวนแหงใหม Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซึ่งไดปรับปรุงรีโนเวทใหม ที่ใกลกับศูนยกลางทองเที่ยวของ
มหานครมอสโกคือจัต ุรัสแดง และราชวังเคลมลิน นั บเป็ นสวนที่มีดีไซน สวยแบบธรรมชาติ สวนป า ที่มีฉากหลังเป็ นแลนดมารก
ของรัสเซีย สําหรับสวนสาธารณะนี้ นับเป็ นสัญลักษณทางสถาปั ต ยกรรมหนึ่ งที่จะไดฉลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี ซึ่ง
ภายในสวนจะมีพืชพรรณที่เป็ นเอกลักษณของรัสเซีย
นอกจากสวนสวยๆแลวยังมีโรงละครทรงครึ่งวงกลมขนาดใหญ คอนเสิรต ฮอลล และที่พลาดไมไดก็คือ “สะพานลอยฟ า”
(Floating Bridge) สะพานขนาดใหญรูปตัว V ที่สรางยื่นขึ้นไปเหนื อแมนํ้า สรางขึ้นจากคอนกรีต และไมแตสามารถรองรับนํ้ า
หนั กไดมากถึง 3,000-4,000 คน ไดเป็ นจุดชมวิวสวยๆ ริมแมนํ้าอีกแหงหนึ่ งเลย
จากนั ้นนํ าทานชมดานนอก มหาวิหารโดมทองหรือมหาวิหารเซนตซาเวียร (ST. SAVIOUR CATHEDRAL) เป็ นวิหารที่
ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยูต ั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระ
เจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1 เพื่อเป็ นอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุต าแดพระเป็ นเจาที่ทรงชวยปกป องรัสเซียใหรอดพน
จากสงครามนโปเลียน (แวะถายรูปดานนอก)
11.00 น. จากนั ้นนํ าทุกทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว
บาย
14.40 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโหน ยบาย ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN)
เที่ยวบินที่ VN62



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนซายารดเย
เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางกรุงมอสโคว อยูต ิดกับจัต ุรัสแดง สวนสาธารณะแหง
นี้ แมจะเป็ นสวนสาธารณะแหงใหมที่เพิ่งเปิ ดตัวไปเมื่อเดือนกันยายน 2017 ที่ผานมานี้
เอง แตความน าสนใจก็ไมยิ่งหยอนไปกวาไฮไลทอ่ น
ื ๆ เลย ดวยพื้นที่กวางถึง 78,000
ตารางเมตรที่ออกแบบและจัดตกแตงอยางดีดวยการจัดธีมเป็ นสภาพภูมิอากาศแบบตางๆ

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

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา
มันอยูหางจากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็ นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดัง
อยางแอโรฟลอท

วันที่ 6


กิจกรรม

ทาอากาศยานนอยไบ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
03.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโหน ยบาย ประเทศเวียดนาม (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
่

่

08.50 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Vietnam Airlines (VN) เที่ยวบินที่ VN611
10.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ



เชา

ทาอากาศยานนอยไบ
เป็ นทาอากาศยานหลักของเวียดนามตอนเหนื อ ซึ่งถูกเปิ ดใช(ตึกนานาชาติ) เมื่อตนปี
2558 และอยูหางออกไปจากใจกลางเมืองฮานอยประมาณ 45 กิโลเมตร

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



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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
โปรดตรวจสอบ Passport : จะตองมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน ากระดาษอยางตํ่า 2 หน า
หากไมมั่นใจโปรดสอบถาม

การชําระเงิน
- มัดจําทานละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ทานสงเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกคาทําการจองกอนวันเดินทางภายใน 20 วัน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาทัวรเต็มจํานวน 100 %
- สวนที่เหลือ ชําระกอนวันเดินทางอยางน อย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)
- หากไมชําระมัดจําตามที่กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
- หากชําระไมครบตามจํานวน บริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิโดยไมมีเงื่อนไข
- เมื่อทานชําระเงินไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทฯถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขและขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้ แลว
- หากชําระเงินในแตละสวนแลว โปรดสงสําเนาการโอนเงิน พรอมระบุช่ อ
ื พนั กงานขายมาทางแฟกซ
- สงรายชื่อสํารองที่นั่ง ผูเดินทางตองสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ อ
ื พรอมยืนยันวาตองการเดินทางทองเที่ยว
ทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบาง, เบอรโทร // [หากไมสงสําเนาหนั งสือเดินทาง (Passport) มาให ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิด
ชอบคาเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

อัตรานี้รวม:
- คาบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงคาภาษีสนามบินและคา
ภาษีนํ้ามันทุกแหง กรณีต องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัต รโดยสาร ไมวาเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ ง กรุณาติดตอเจาหน าที่
เป็ นกรณีพิเศษ
- คาธรรมเนี ยมการโหลดกระเป าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Vietnam Airlines (VN) อนุญาตใหโหลดกระเป า
สัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยมีนํ้าหนั กไมเกิน 23 กก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนั กไมเกิน 7 กก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น
แตทั้งนี้ เจาหน าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
- คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนั กงานขับรถ)
- คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกร
รมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็ นเมืองใกลเคียงแทน
อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึ งถึงประโยชน ของลูกคาเป็ นสําคัญ
- คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
- คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)
- คาบริการนี้ รับเฉพาะนั กทองเที่ยวชาวไทยเทานั ้น
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีต องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารในหองและคา
พาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
- คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 60 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) ทาน/ทริป หัวหน าทัวรจากเมืองไทย
ตามความพึงพอใจในการบริการ เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ*
- คาธรรมเนี ยมในกรณีที่กระเป าสัมภาระที่มีนํ้าหนั กเกินกวาที่สายการบินนั ้นๆ กําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน
- คาธรรมเนี ยมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความตองการเป็ นกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุน
ของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเป็ นผูกําหนด
- คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

วีซา
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคาและบริษัท
1. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
3. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุด
งาน,การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
5. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
6. รายการนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
7. การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดิน
8. ทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหน าเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอน
คอนเฟิ รมลางาน กรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดกรณีที่ทานตองออกบัต ร
โดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋ว
9. กรณีที่ทานตองออกบัต รโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถาม
เพื่อยืนยันกับเจาหน าที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัต รโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของ
ทาอากาศยานเป็ นสําคัญเทานั ้น สิ่งสําคัญ ทานจําเป็ นตองมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางน อย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้
หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น (กรณีที่ทานเป็ นอิสลาม ไมทานเนื้ อ
สัต ว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ)
10. กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั ้นบริษัทฯไมสามารถจัดการไดลวงหน าได
11. มัคคุเทศก พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั ้น
12. ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่ องจากเป็ นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทอง
เที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธ
ในกรณีอ่ น
ื ๆ
13. อัต ราทัวรนี้ เป็ นอัต ราสําหรับบัต รโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ กลับ
สวนใดได จําเป็ นจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั ้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหน าที่เป็ นกรณีพิเศษ
14. ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเป็ นตองชําระคาหองพัก
เดี่ยวตามที่ระบุ
15. สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตหวัน หรือ วันเสารอาทิต ย รถอาจจะติด อาจทําใหเวลาในการ
ทองเที่ยวและ ชอปปิ้ งแตละสถานที่นอยลง โดยเป็ นดุลยพินิจของมัคคุเทศก และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความรวมมือ
จากผูเดินทางในบางครั้งที่ต องเรงรีบ เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
16. สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับโรงแรมที่
คณะนั ้นๆ พักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเป็ นจะตองชําระคาใชจายเพิ่ม (พัก
เดี่ยว) ตามจริง ยกเวนเด็กที่มีอายุต ํ่ากวา 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
17. ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปิ ด
เร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่น
ไดต องใชความระมัดระวังในการเดินเป็ นอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะ
จะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตา
18. กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม
สามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
19. หากวันเดินทาง เจาหน าที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนั งสือเดินทาง (พาสปอรต ) ของทาน
ชํารุดแมเพียงเล็กน อย เชน เปี ยกนํ้ า ขาดไปหน าใดหน าหนึ่ ง มีหน าใดหน าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน าใดหน าหนึ่ งหลุดออกมา มีรอย
้

้

่

แยกระหวางสันของเลมหนั งสือเดินทาง เป็ นตน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหน าที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง
มีสิทธิไ์ มอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั ้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนั งสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูต ลอดเวลา
ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนั งสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไป
อางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนั งสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่
บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัต รโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัต รโดยสาร
(ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต ั๋วเครื่องบินแบบ
กรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ
20. เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่ องจากบัต รโดยสาร (ตั๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป อัต ราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดนั่งดวย
กัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
21. ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่ องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําให
หองพักแบบหองพักเดี่ยว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะแตกตางกัน บาง
โรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมต ิดกันเสมอไป)
22. เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ งก็ต าม ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ
ตกลงทั้งหมดนี้ แลว **
23. หนั งสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
24. สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถ ึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาดวย

หมายเหตุ
- อัต ราคาบริการนี้ ไมรวม คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ รวมทานละ 60 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) ทาน/ทริป
หัวหน าทัวรจากเมืองไทย ตามความพึงพอใจในการบริการ เด็กชําระคาทิปเทาผูใหญ
- ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
- ราคาเด็กอายุไมถ ึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 9,999 บาท (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
- รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็ นตน โดยมิต องแจงให
ทราบลวงหน า โดยมัคคุเทศกและคนขับจะเป็ นผูบริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆ
เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลี่ยนเวลาทองเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
- อัต รานี้ เฉพาะนั กทองเที่ยวที่ถ ือหนั งสือเดินทางไทยเทานั ้น กรณีถ ือหนั งสือเดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียก
เก็บคาธรรมเนี ยมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
- กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจากที่ดานหน าเคาน เตอรเช็คอิน หรือจาก
ดานตรวจคนเขาเมืองก็ต าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทาน
ชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ ง
- เดินทางขึ้นตํ่า 20 ทาน หากตํ่ากวากําหนด กรุปจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อให
คณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใหทานตอไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 20ทาน
ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ
- เนื่ องจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมต ิดกัน หรือ อยูคนละชั้น
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็ น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเป็ นตองแยกหองพัก เป็ น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเดี่ยว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้นจากนั กทองเที่ยวหรือเอเยนต
- โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
- กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
- โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบนํ้ า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
- เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ เขาประเทศที่ระบุไว ในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ ง หรือไมเดินทาง พรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

