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รสัเซยี [มอสโคว ์- ซารก์อรส์] 
6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 เรมิเพยีง 38,900.- 
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 ชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรปูทโีบสถเ์ซนตบ์าซลิ (Saint Basil's Cathedral) หรอืทรีูจั้ก

ในนามโดมหัวหอม  

 เขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace)         ทปีระทับของพระเจา้ซาร ์ 

 ชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทสีดุในโลก  

 ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ีIZMAILOVO MARKET ตลาดทใีหญแ่ละถกูทสีดุของประเทศ  

 ชมบอ่นําศกัดสิทิธ ิ(Chapel over the Well) ทเีมอืงซารก์อรส์ (Zagorsk)    

***ชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไมค่วรพลาด*** 

***ลอ่งเรอืชมความสวยงามสองฝงัแมน่าํ Moskva ดมืดาํรบับรรยากาศแบบสบายๆ*** 

***พเิศษ นําทา่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมสนุขัลากเลอืน*** 

 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัท ี  25-30 ม.ค. 61 38,900.- 
วนัท ี  7-12, 21-26 ก.พ. 61 38,900.- 
วนัท ี  1-6 ม.ีค. 61 38,900.- 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์                                                        ✈ ✈ O INTOURIST 
KOLOMENSKOE  HOTEL 

3 
มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปปิงท ี IZMAILOVO MARKET – 

วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ลอ่งเรอื 
O O O INTOURIST 

KOLOMENSKOE  HOTEL 

4 
พระราชวังเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี– จัตรุสัแดง – เซนตบ์า
ซลิ – ละครสตัว ์  O O O 

INTOURIST 
KOLOMENSKOE  HOTEL 

5 
มอสโคว ์– กจิกรรมสนัุขลากเลอืน – ถนนอารบตั – สถานรีถไฟใต ้

ดนิ – สนามบนิมอสโคว ์
O O ✈  

6 ดไูบ – กรงุเทพ ✈ ✈ ✈  

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ 

23.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทคีอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 
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วนัทสีองของการเดนิทาง       กรงุเทพฯ – ดไูบ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์  

02.00 น. ออกเดนิทางสู ่ดไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 371  

06.00 น. ถงึสนามบนิดไูบ นําทา่นเปลยีนเครอืงเพอืเดนิทางตอ่  

10.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุมอสโคว ์ โดยสายการบนิอมิเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 133  

14.20 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลา

ทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัวโมง)  ผ่านขันตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรแลว้ นําเดนิทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมววิที

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดทั้งเมอืงและสามารถมองเห็นตกึ

สงูเจ็ดตกึทสีรา้งในสมยัสตาลนิ 

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีามของการเดนิทาง     มอสโคว ์– ซารก์อรส์ – ชอ้ปปิงท ี IZMAILOVO MARKET -   

                                             วหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ลอ่งเรอื    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  เดนิทางสูเ่มอืงซารก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนีเปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะ

เมืองซากอร์สไดเ้ป็นทีตังของศาสนสถานทีใหญ่ทีสุดและเก่าแก่ทีสุด ใน

ครสิต์ศตวรรษที 14-17  เป็นทแีสวงบุญทศีักดสิทิธขิองประเทศ เป็นวทิยาลัย

สอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัย

สงฆ ์ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแ์รกของ

เมอืงมยีอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแตง่ดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 

ชนั มโีลงศพสเีงนิของนักบญุเซอรเ์จยีสทภีายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชน

ทีศรัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถอ์สัสมัชญั 

(Assumption Cathedral) โบสถท์มีคีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้ง

ในสมัยพระเจา้อวีานเมอืปี ค.ศ. 1559-1585 เลยีนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที

จตุรัสวหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชนั 

โบสถเ์กา่แก ่สรา้งในสมยัพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแตง่ดว้ยภาพนักบญุ มี

แท่นสําหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราชและทีสําหรับนักรอ้งนําสวด หอระฆัง 

สรา้งในสมัยของพระนางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทจัีตุรัส

วหิารแหง่พระราชวังเครมลนิ แต่ทนีสีงูกว่าชมบอ่นําศกัดสิทิธ ิ(Chapel Over 

the Well)  ทซีมึขนึมาเองตามธรรมชาต ิ

ระยะทาง 75 ก.ม. 
 ใชเ้วลาเดนิทาง  
ประมาณ 2 ชม. 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

บา่ย นําท่านเดนิทางกลับมอสโคว ์จากนันใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้ของทรีะลกึราคา

ถูก บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์โดยเฉพาะตุ๊กตาแมลู่กดก ซงึมใีหเ้ลอืกมากมาย

หลายแบบ  จากนันนําท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดทใีหญ่ทสีดุของ

ประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ลือกซอืสนิคา้พนืเมอืงนานาชนิด ในราคาทถีูกทีสุด 

อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุก๊ตาแมล่กูดกหรอืมาโตรชกา (Matryoshka), ผา้

คลุมไหล,่ อําพัน, ของทรีะลกึต่างๆ และอนืๆอกีมากมาย นําเขา้ชมวหิารเซนต์
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ซาเวยีร ์(St. Saviour Cathedral) (หา้มถา่ยภาพดา้นใน) เป็นมหาวหิารโดม

ทองทใีหญ่ทสีุดในรัสเซยี สรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโป

เลยีน เมอืปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ ี1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนาน

ถงึ 45 ปี จากนันนําทา่นลอ่งเรอืชมความสวยงามสองฝังแมนํ่า Moskva ดมืดํารับ

บรรยากาศแบบสบายๆ 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 เขา้สูท่พีัก โรงแรม INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทสีขีองการเดนิทาง      พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี– จตัรุสัแดง – เซนตบ์าซลิ - 

                                       ละครสตัว ์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มี

ประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมืองทีมีประชากร

หนาแน่นทีสุดในยุโรป นําท่านเขา้สู่ภายในรัวพระราชวงัเครมลนิ (Grand 

Kremlin Palace) ทปีระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทังพระเจา้ซาร์

ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบริ์ก  ปัจจุบันเป็นทีประชุมของ

รัฐบาลและทรัีบรองแขกระดับประมขุของประเทศ นําท่านสูจั่ตุรัสวหิาร ถ่ายรูปกับ

โบสถอ์ัสสัมชัญ โบสถอ์ันนันซเิอชัน โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถ์อัสสัมชัญ ซงึเป็นโบสถ์ทีสําคัญใชใ้นงานพธิีกรรมที

สําคัญ เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนันชม

ระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่

ทสีดุในโลกเพอืนําไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กดิความ ผดิพลาดระหวา่งการหลอ่ทําให ้

ระฆงัแตก ชมปืนใหญพ่ระเจา้ซารท์มีคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทสีดุในโลกทยีัง

ไม่เคยมีการใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์าหนัก 40 ตัน (หากมพีธิกีรรมทาง

ศาสนาโบสถ์อสัสมัชญัจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน) นําเขา้ชม

พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี(The Kremlin Armory ) เป็นพพิธิภัณฑท์เีกา่แกท่สีดุ

ของรัสเซยีเพอืเป็นทเีก็บสะสมของเจา้ชายมสัโคว ีในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี14-15 

ปัจจบุนัเป็นสถานทเีก็บสะสมของมคีา่ทดีทีสีดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษท ี14  

ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที 20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรีเป็นหนงึในสามพพิธิภัณฑท์ี
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เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินทีสมบูรณ์แบบ ซงึอีก 2 ทีอยู่ที

องักฤษ และ อหิรา่น 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองทีเป็นเวทีของ

เหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทาง

ศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษท ี17 ปัจจุบัน

สถานทแีหง่นใีชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน 

และวันทรีะลกึสงครามโลกครังท ี2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นทตีัง ของ

กลุ่มสถาปัตยกรรมทีสวยงาม อันไดแ้ก่ วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil's 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีมสีสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ย

ศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซา

วเิออร ์ตงัอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกททํีา

มาจากทับทิม นําหนัก 20 ตัน ซงึพรรคคอมมวินิสต์นํามาประดับ ไวเ้มอืปี

ค.ศ.1995 ชมหา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) 

สถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบ

รนด์เนม เสือผา้ เครืองสําอาง นําหอม และราคาค่อนขา้งแพง ชมอนุสรณ์

สถานเลนนิ ทเีก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแท่น

หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

 

คาํ รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

 นําทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ ีไมค่วรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ 

นก ฯลฯ รวมทังมายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดง

ออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและชว่งหลังอกี 45 นาท ีจากนยีงัมบีรกิารถา่ยรปูกบั

สตัวต์า่งๆ และมขีองทรีะลกึดว้ย ***กรณลีะครสตัวง์ดการแสดงและซงึบางครังการงดการแสดงไมม่ี

การแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

 เขา้สูท่พีกั โรงแรม INTOURIST KOLOMENSKOE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทหีา้ของการเดนิทาง     มอสโคว ์- กจิกรรมสนุขัลากเลอืน - ถนนอารบตั – สถานรีถไฟใตด้นิ -   

                                        สนามบนิมอสโคว ์       

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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  นํ าท่ าน เดินทางสู่นอกเมือง  ให ท้่านได ส้ นุกกับกิจกกรรมสุนขัลาก

เลอืน (Husky Sledding) ทา่นไดช้มความน่ารักของสนัุขแสนรู ้ซงึสนัุขพันธน์ี

เป็นพันธุท์ฉีลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขตหนาว ซงึชาวแลปป์

ไดเ้ลยีงสุนัขพันธุน์ีเพอืใชใ้นการลากเลอืนบนนําแข็งหรอืหมิะ จากนันนําท่านสู่

ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทังยา่น

การคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้ของทรีะลกึ รา้นนังเลน่ และยงัมศีลิปินมานังวาดรูป

เหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

 

เทยีง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย นําทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทสีดุใน

โลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงาม

ของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเรมิตน้มาจากชว่ง แรกสดุทสีตาลนิ ขนึมาเป็นผูนํ้า

สหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทนํีามาตกแต่งภายในสถานีนันเป็น

ลักษณะของ Monumental art คอืลักษณะของงานศลิปะทสีรา้งขนึเพอืระลกึ

ถงึคณุความดขีองวรีบรุุษ ซงึจะสอืออกมาในรูปของงานปัน รูปหล่อ ภาพสลักนูน

ตํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 

18.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ  

23.50 น. ออกเดนิทางกลับสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรสต ์เทยีวบนิท ี EK 132   

 

 

วนัทหีกของการเดนิทาง        ดไูบ – กรงุเทพ 

06.15 น. ถงึสนามบนิดไูบ นําทา่นเปลยีนเครอืงเพอืเดนิทางตอ่  

09.30 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทยีวบนิท ีEK 372   

18.40 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พัก 

เชน่ กรณีทเีมอืงนันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสม 
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หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทังในกรณีทที่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณทีคีณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั 

มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 
 
 
 
 
 

โปรแกรม : รสัเซยี (มอสโคว ์– ซารก์อรส์) 6 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
 
กาํหนดวนัเดนิทาง:           25-30 ม.ค. 61 

    7-12 ก.พ., 21-26 ก.พ. 61 

    1-6 ม.ีค. 61 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 38,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ท่าน 1 หอ้ง (หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่นนั ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั* 
โปรดสอบถาม 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 3,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 38,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่นนั ไมม่เีตยีงเสรมิ) 
โปรดสอบถาม 

กรุณาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ 

ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 
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1. คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) ทรีะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

7. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพมิเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 6 x 3 = 18 ยูเอสดอลลา่ร)์  

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถนิ ตลอดรายการเดนิทาง (20 ยูเอสดอลลา่ร)์ 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั* 

ในกรณีไมใ่ชต้วัเครอืงบนิ ลดทา่นละ  16,000.- 

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทําวซี่ารสัเซยี 

ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) โปรดสอบถาม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตํุากวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
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7. คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7%  
 

 

 

 

1. ชาํระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชวัโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้

เทา่นนั 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ท ีก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

5. การยนืวซี่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขันตอนการยืนวซี่าไม่เหมือนกัน ทังแบบหมู่คณะและยนื รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชวัโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองทนัีงพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตวัเครอืงบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธกิารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตวัเครอืงบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทเีกดิขนึ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นังท ีLong Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้จีะนังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทสีายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้มีรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้นืไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long 

leg ขนึอยูก่บัทางเจา้หนา้ทเีชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทเีชค็อนิเทา่นัน 

 

เงอืนไขการจอง 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ 

ขอ้มูลเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ 
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1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนทบีรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่งันีทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตวั 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืนวซี่า / ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ หรือค่าตัว

เครอืงบนิ (กรณีออกตวัเครอืงบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทกีรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

 

 

 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชนักนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซงึถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  

3. กรณทีมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 
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ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทมีคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานททีอ่งเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ

เดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีัก ยานพาหนะ,  

อันเนอืงจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเทยีวบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทยีวทังใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุัตเิหตุ ตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรัีบประกันในกรณีทผีูร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพืนทีมกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมสีงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ทงันกีารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผู ้

มเีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 


