
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

รสัเซยี มอสโคว ์ซารก์อรส์ 
6 วนั 3 คนื  

ซุปตาร.์..เปิดมา่น 
   กําหนดเดนิทาง พฤศจกิายน 2562 



 
 

โดยสายการบนิ  เวยีดนามแอรไ์ลน ์(VN)  
(บนิบา่ย-กลบับา่ย) 

 ชารก์อรส์ เมอืงทมีคีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปตัยกรรมทางศาสนาและเกา่แกท่สีดุแหง่หนงึ 
 พระราชวงัเครมลนิ ประกอบดว้ยวหิารตา่งๆ เปรยีบเสมอืนหวัใจทสีําคญัของประเทศรสัเซยี 
 วหิารเซนตบ์าซลิ สถาปตัยกรรมทมีลีกัษณะเป็นโดมรปูหวัหอมหรอืโบสถล์กูกวาดนนัเอง 
 ชอ้ปปิงตลาดอสิมายโลโว ่เลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงนานาชนดิ เชน่ ตุก๊ตาแมล่กูดก เป็นตน้ 
 พเิศษ...ชมการแสดงละครสตัว ์การแสดงของสตัวแ์สนรูท้ไีมค่วรพลาด 

 

 
วนัแรก      ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 
 

16.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิประต ู5 เคาทเ์ตอร ์ L สาย
การบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) โดยมเีจา้หนา้ทคีอยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางและนํา
ท่านโหลดสัมภาระ (ขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนีงับนเครอืง เนอืงจากตอ้งเป็นไปตามระบบ
ของสายการบนิ)  

19.05 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย กรงุฮานอย ของประเทศเวยีดนาม   โดย
สายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) เทยีวบนิท ีVN618   (สําหรบัเทยีวบนิน ีมบีรกิาร
อาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง) 

21.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย กรงุฮานอย ของประเทศเวยีดนาม (เพอืแวะ
เปลยีนเครอืง)   

วนัทสีอง      ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย – ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว- เมอืงมอสโคว์
เมอืงชารก์อรส์ - โบสถโ์ฮล ีทรนีติ ี- บอ่นําศกัดสิทิธธิรรมชาต ิ

00.40 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว(อเล็กซานเดอร์ ปุชกนิ) ตงัอยู่ทกีรุง
มอสโก ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) เทยีวบนิท ีVN63  
(สําหรบัเทยีวบนิน ีมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 
ชวัโมง 5 นาท)ี 

06.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว(อเล็กซานเดอร ์ปชุกนิ) ตงัอยูท่กีรุงมอสโก 
ประเทศรสัเซยี  
(เวลาทอ้งถนิ ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชวัโมง) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(MOSCOW) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็นศูนยก์ลาง
ทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตังอยูใ่กลแ้ม่นํามัสกวา ซงึใน
ตัวเมอืงมปีระชากรอยูอ่าศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทมีปีระชากรหนาแน่นทสีดุใน

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 
ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดยีว 

01 – 06 พฤศจกิายน 2562 28,999.- 29,999.- 4,500.- 

08 – 13 พฤศจกิายน 2562 29,999.- 29,999.- 4,500.- 

15 – 20 พฤศจกิายน 2562 29,999.- 29,999.- 4,500.- 

06 – 11 ธนัวาคม 2562 29,999.- 28,999.- 4,500.- 

หมายเหต ุ:รายการนไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ 
( รวมทา่นละ 50 USD ) **เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 
 

ยโุรป และเมอืสมัยครังทสีหภาพโซเวยีตยังไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกกย็ังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพ
โซเวยีตอกีดว้ย 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย เดนิทางสู ่เมอืงชารก์อรส์ (Zagorsk) ซงึชอืเดมิคอืเซอรก์าเยฟโปสาด (Sergiev Posad) (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง 30 นาท)ี  เป็นเมอืงทอ่งเทยีวทมีคีวามโดดเดน่ทางดา้นสถาปัตยกรรมทาง
ศาสนา ซงึมมีาตังแตส่มัย ศตวรรษท ี15-18 เมอืงเซอรก์าเยฟโปสาด ยังมชีอืเสยีงในเรอืงของอาราม
ออรโ์ธดอกซ ์(Orthodox) เป็นทตีงัของศาสนสถานทใีหญ่ทสีดุและเกา่แกท่สีดุ โดยตัวเมอืงนันตงัอยู่
ห่างจากกรุงมอสโควไ์ปทางทศิตะวันออกประมาณ 70 กโิลเมตร เมอืปีค.ศ.1919 ไดเ้ปลยีนชอืเป็น 
"ซากอรส์" เพอืใหเ้กยีรตแิกเ่ลขาธกิารคณะกรรมการพรรคคอมมวินิสตท์ชีอื ว่า "ชารก์อร์สก"ี และ
ยังเป็นทตัีงของ"ศาสนาสถานทรนิติขีองเซนตเ์ซอรเ์จยีส" (Trinity Monastery of St.Sergius) ที
ใหญ่ทสีุดและเกา่แกท่สีุด มอีาคารสถาปัตยกรรมโบราณสวยงาม อาท ิโบสถโ์ฮล ีทรนีติ ี(Holy 
Trinity Monastery) สขีาว หลังคาเป็นยอดโดมสทีอง โบสถย์อดโดมหัวหอมสนํีาเงนิและสี
ทองอัสสมัชัญ (Assumption Cathedral) และบอ่นําศกัดสิทิธธิรรมชาต ิ(Chapel Over the 
Well) “มเีรอืงเลา่วา่ ชายตาบอดเดนิทางมาทโีบสถแ์ลว้คน้พบบอ่นําโดยบังเอญิ หลังจากนํานํามาลา้ง
หนา้ ความศกัดสิทิธก็ิทําใหช้ายตาบอดสามารถมองเห็นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากนันนําท่านเดนิทางกลับสู่ทพัีก  อสิระใหท้่านไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย เดนิเล่นชมบรรยากาศ

รอบๆโรงแรม 
คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศยั เพอืสะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทยีว  
ทพีกั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
วนัทสีาม      ตลาดอสิมายโลโว่ (IZMAILOVO MARKET) - จตัุรสัแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งกุม -

มหาวหิารโดมทอง - พระราชวงัเครมลนิ - พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี- Zaryadye Park  -  
 ยา่นถนนอาบตั 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําทา่นสู ่ตลาดอสิมายโลโว ่(IZMAILOVO MARKET) ตลาดทใีหญ่ทสีดุของประเทศ ทนีีสรา้ง
ขนึในปี ค.ศ.2003 โดยมจีุดประสงคใ์หเ้ป็นศนูยว์ัฒนธรรม – พพิธิภัณฑ ์การบันเทงิ และแหล่งการ
เรยีนรู ้ตลอดจนเป็นสถานทสํีาหรับจัดกจิกรรมตา่งๆ  ดา้นหนา้ทางเขา้ของ Izmailovo Kremlin จะ
มองเห็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆ ซงึเป็นศลิปะเก่าเเก่ดังเดมิของรัสเซยี เป็นจุดถ่ายภาพที
สวยงาม  และอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงนานาชนดิ อาทเิชน่ นาฬกิารัสเซยี, ตุ๊กตา แม่
ลกูดก, ผา้คลมุไหล ่และอนืๆอกีมากมาย 

เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (RED SQUARE) ตังอยู่ใจกลางของกรุงมอสโก เป็นสถานที

ศักดสิทิธแิละศูนย์รวมทางจิตใจของชาวรัสเซียและยังเป็นทเีก็บศพของเลนิน  ซงึถูกสรา้งดว้ย
หนิแกรนติและหนิออ่นนับเป็นลา้นชนิทตีอกลงไปบนพนื จนกลายเป็นลานกวา้งใจกลางเมอืง  จัตุรัส
แห่งนีเป็นสถานททีใีชจั้ดงาน หรือ กจิกรรมทีสําคัญต่างๆ ของรัสเซยีมาหลายชัวอายุคน จงึนับว่า
เป็นจุดท่องเทยีวรัสเซยีทไีม่ควรพลาด เพราะนอกจากจะสวยงามแลว้ ยังเป็นสถานททีรีายลอ้มไป
ดว้ยสถาปัตยกรรมทีสวยงาม อย่างเช่น พระราชวังเครมลนิ มหาวิหารเซนต์บาซลิ,พิพธิภัณฑ์ที
สําคัญ, แหล่งชอ้ปปิงชอืดังของกรุงมอสโกนันก็คอืหา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum) หา้งสรรพสนิคา้
เก่าแก่และใหญ่ทสีุดในกรุงมอสโก  ซงึปัจจุบันเป็นหา้งทีหรูหราและอลังการมาก  และอนุสรณ์
สถานเลนนิซงึเป็นบุคคลสําคัญของประเทศรัสเซยี 

 นําท่านถ่ายภาพกับ วหิารเซนตบ์าซลิ (SAINT BASIL'S CATHEDRAL) ซงึถอืว่าเป็น
สถาปัตยกรรมและสัญลักษณ์ทีสําคัญของกรุงมอสโคว์ เป็นวหิารทีสวยงามทีมีโบสถ ์9 โบสถ ์มี
รูปทรงทไีม่เหมอืนโบสถอ์นื คอืมโีดม 8 โดมลอ้มรอบโดมท ี9 ทอียู่ตรงกลาง  และทําใหอ้าคารมี
รูปทรงแปดเหลยีม ดว้ยสถาปัตยกรรมทผีสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซยีโบราณ  ยอดที
มสีสัีนสวยงาม สดใส ตังชอืเล่นใหว้หิารนีว่า “โบสถลู์กกวาด”ทมีลีักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สรา้ง
ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณซงึเชอืว่าเป็นสถาปัตยกรรมทีไมไ่ดล้อกเลยีนแบบของศลิปะยุคใดมาก่อน  



 
 

ในปี พ.ศ. 2095 วหิารแห่งนีถูกสรา้งโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี ชอื โพสทน์ิค ยาคอฟเลฟ (Postnik  
Yakovlev) หลังจากไดส้รา้งเสร็จก็ถูกควักดวงตาทังสองขา้งโดยกษัตรยิอ์วีานท ี4 นับเป็นความ
โหดรา้ยทน่ีาเศรา้ยงินัก เพราะวา่ไมต่อ้งการใหไ้ปสรา้งสงิสวยงามเชน่นใีนทแีห่งใดอกี (แวะถา่ยรปู
ดา้นนอก)   ผา่นชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(SAVIOUR CLOCK TOWER) ตังอยู่บนป้อมสปาส
สกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทีทํามาจากทับทมินําหนัก 20 ตัน ซงึพรรค
คอมมวินสิตนํ์ามาประดับไวเ้มอืปี ค.ศ. 1995  และนําท่านชอ้ปปิง หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM 
DEPARTMENT STORE) สถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบัน
เป็นหา้งสรรพสนิคา้ชันนํา จําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสอืผา้ เครอืงสําอาง นําหอม แบรนดด์ังทีมี
ชอืเสยีงทเีป็นรุน่ลา่สดุ (New Collection)  
จากนันนําท่านชมดา้นนอก มหาวหิารโดมทองหรอืมหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(ST. SAVIOUR 
CATHEDRAL) เป็นวหิารทใีหญ่ทสีดุในรัสเซยีและสงูทสีดุในโลก ตังอยู่ตังอยู่รมิฝังแม่นํา Moskva 
เมอืงมอสโก ประเทศรัสเซยี สรา้งขนึในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์ ท ี1 เพอืเป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะและแสดงกตัญ ตุาแด่พระเป็นเจา้ททีรงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโป

เลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร์ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45  และในทา้ยทสีดุปี 1990 มกีาร
ระดมทุนสรา้งมหาวหิารขนึมาใหม่จากเงนิบรจิาคของประชาชน ดังนันทนีีจงึเป็นทรีักและศูนยร์วม
จติใจของประชาชน ถูกใชเ้ป็นสถานทีหลักในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนการตกแต่ง
ภายในโบสถนั์น สวยงามและดศูกัดสิทิธมิาก คนทเีดนิเขา้ไปตอ้งค่อนขา้งสํารวม และไม่อนุญาตให ้
ถ่ายรูปดา้นใน ทุกท่านตอ้งมาชมดว้ยตาของตัวเอง ซงึควรค่าแก่การเขา้ชมเป็นอย่างยงิ (แวะ
ถา่ยรปูดา้นนอก) 

 นําทา่นชม พระราชวงัเครมลนิ (KREMLIN PALACE) ตังอยู่ทกีรุงมอสโค ประเทศรัสเซยี สรา้ง
อยู่บนเนนิเขารมิฝังแม่นํามอสควา ภายในมพีระราชวัง หอคอย และป้อมปราการ  เป็นศูนยก์ลางที
สําคัญของเมอืงหลวง  ทังยังไดม้กีารรวบรวมสถาปัตยกรรมทสีวยงามไวร้วมกันอยู่มากมาย จัดเป็น
สว่นทเีกา่แกท่สีดุของมอสโก  ซงึสรา้งขนึในปี ค.ศ.1147 โดยมกฎุราชกมุารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชาย
ยูร ิโดลโกรูกีมีรับสังใหส้รา้งเพือใชป้้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาทีเป็น
เหมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชอืของชาวรัสเซยีเครมลนิคอืทสีถติยใของพระเจา้ ปัจจุบนั
พระราชวังเครมลนิเป็นพพิธิภัณฑแ์ละทตัีงสถานทสํีาคัญหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆ
หอระฆังของอวีานมหาราชและสงิก่อสรา้งอืนๆ อีกมากมาย  และยังเป็นทีตังของ มหาวิหาร
อสัสมัชญั (ASSUMPTION CATHEDRAL) มหาวหิารแห่งนี เป็นสถานทปีระกอบพธิบีรมราช
ภเิษก สวมมงกฏุชรอ้งคใ์หม ่เรมิตงัแตซ่รอ์วิานท ี4 เป็นตน้มา อกีทังยังรวมถงึการเขา้สาบานตนของ
เจา้ผูค้รองแควน้ต่างๆ ว่าจะสวามภัิกดต่ิอซารแ์ห่งรัสเชยีอกีดว้ย ภายในประกอบดยภาพวาดไอคอน
ต่างๆ และภาพตามพระคัมภรี์ใบเบลิช่วงตอนทีสําคัญครบถว้น รวมถงึวันพพิากษาดว้ย พระแท่น



 
 

ประทับของพระเจา้อวิานท ี4 สําหรับฟังเทศน์ พระแท่นทีประของพระมเหสขีองซร์ และพระแท่น
สําหรับพระสังฆราชผูแ้สดงเทศนา (หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่
อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) 

 นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี(THE KREMLIN ARMOURY CHAMBER) เป็น
พพิธิภัณฑท์เีก่าแก่ทสีุดของรัสเซยีเพอืเป็นทเีก็บสะสมของเจา้ชายมัสโคว ีในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี
14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทเีก็บสะสมของมคี่าทดีทีีสดุของรัสเชยีจากครสิตศ์ตวรรษท1ี4 ถงึชว่งตัน
ครสิตศ์ตวรรษท ี20 พพิธิภัณฑอ์าร์เมอรเีป็นหนึงในสามพพิธิภัณฑท์เีก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิอง
พระเจา้แผ่นดนิทสีมบรูณ์แบบ ซงึอกี 2 ทอียูท่อีงักฤษ และ อหิร่าน (รวมคา่เขา้ชม)   

 ผ่านชม มหาวหิารอารค์าเกล มคิาเอล (CATHEDRAL OF ST. MICHAEL THE 
ARCHANGEL) ทสีรา้งอทุศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นทเีก็บพระศพของ

พระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช  ผ่านชม หอระฆงัพระเจา้อวีาน (IVAN THE 
GREAT BELL TOWER) สรา้งเมือปี ค.ศ.1505-1508 หอคอยมีความสูง 80 เมตร มีจํานวน
ขันบันได 137 ขัน อาคารตรงกลางมรีะฆังขนาดใหญ่หนัก 64 ตันแขวนอยู่ ตามประเพณีแลว้ระฆังนี
จะถูกตี 3 ครังเมอืมกีารสวรรคตของพระเจา้ซารเ์ท่านัน ผ่านชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์ (TSAR 
CANNON) ปืนใหญ่พระเจา้ซาร์มีความยาวมากถงึเกือบ 6 เมตร สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1586 โดย
จุดประสงคใ์นการสรา้งขนึก็เพอืเป็นสัญลักษณข์องอํานาจเพยีงเทา่นัน ไม่เคยนํามาใชจ้รงิในสมรภมูิ
สงคราม  
นําท่านชมสวนแห่งใหม่ Zaryadye Park กลางกรุงมอสโก ซงึไดป้รับปรุงรโีนเวทใหม ่ทใีกลกั้บ
ศนูยก์ลางทอ่งเทยีวของมหานครมอสโกคอืจัตรุัสแดง และราชวังเคลมลนิ นับเป็นสวนทมีดีไีซน์สวย
แบบธรรมชาต ิสวนป่า ทีมีฉากหลังเป็นแลนด์มาร์กของรัสเซีย  สําหรับสวนสาธารณะนีนับเป็น
สญัลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมหนึงทจีะไดฉ้ลองมหานครมอสโกครบรอบ 870 ปี  ซงึภายในสวนจะมี
พืชพรรณทเีป็นเอกลักษณ์ของรัสเซยี  โดยทําเลทตัีงของสวนแห่งนอียู่ไม่ห่างจากเคลมลนิมากนัก 
จะอยูต่ดิกับแม่นํามอสโก  นอกจากสวนสวยๆ แลว้ยังมโีรงละครทรงครงึวงกลมขนาดใหญ่ คอนเสริต์
ฮอลล ์และทพีลาดไม่ไดก้็คอื “สะพานลอยฟ้า” (Floating Bridge) สะพานขนาดใหญ่รูปตัว V ที
สรา้งยนืขนึไปเหนือแม่นํา สรา้งขนึจากคอนกรีตและไมแ้ต่สามารถรองรับนําหนักไดม้ากถงึ 3,000-
4,000 คน ไดเ้ป็นจุดชมววิสวยๆ รมิแมนํ่าอกีแหง่หนงึเลย 
นําท่านชอปปิง ถนนอารบตั (ARABAT ROAD) ถอืเป็นถนนทเีก่าแก่ทสีุดของรัสเซยี เคยถูก
ทําลายไปในชว่งศตวรรษท ี18 แตม่กีารซอ่มแซมขนึมาใหม ่ปัจจบัุนถนนเสน้นีกลายเป็นถนนคนเดนิ
ทมีชีอืเสยีงทสีดุ และกลายเป็นแหล่งท่องเทยีวรัสเซยีชอืดัง จติรกร รา้นขายของทรีะลกึ รา้นกาแฟ 
ศนูยวั์ฒนธรรม โรงละคร แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทรีะลกึ รา้นนังเลน่ และยังมศีลิปินมานังวาดรูป
เหมอืน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย ระยะทางประมาณ 1 ก.ม ใหท้่านไดเ้ดนิ
เล่นตามอัธยาศัย 

คาํ  บรกิารอาหาคาํ ณ ภตัตาคาร Hard Rock Café (4)   
ทพีกั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
 
วนัทสี ี    สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์- จุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิส ์- ชมการแสดงละครสตัว ์ - 

Moscow International Business Center - ประตชูยัของมอสโคว ์



 
 

 เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนันนําท่านชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโคว ์(MOSCOW METRO) สรา้งขนึในปี ค.ศ.
1931 โดยไดร้ับการยกย่องจากทัวโลกว่าเป็นสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิทสีวยทสีุดในโลก ซงึในแต่ละ
สถานีจะมีการตกแต่งทีแตกต่างกัน  สถานีรถไฟใตด้นิไดก้ลายเป็นหลุมหลบภัยทดีีทีสุดเพราะมี
โครงสรา้งทแีข็งแรง รวมทังการกอ่สรา้งทขีุดลงลกึไปถงึใตด้นิหลาย 10 เมตร และ บางสถานียัง
เป็นท ีบญัชาการระหวา่งสงครามอกีดว้ย 
นําท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิสแปรโ์รวฮ์ลิสห์รอืเลนนิฮลิส ์(SPARROW HILLS) หรือเนนิเขา
นกกระจอก เป็นบรเิวณทมีองเห็นทัศนียภาพ สามารถมองเห็นววิของกรุงมอสโกไดก้วา้งมากของ
นครมอสโควท์อียู่เบอืงล่างไดโ้ดยทังหมด  จงึทําใหเ้ลนินผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตี เลอืกเนิน
เขานกกระจอกแห่งนีเป็นทตัีงบา้นพักของตน  ปัจจุบันพนืทดัีงกล่าวเป็นทตีงัของมหาวทิยาลัยมอส
โคว์ และเป็นจุดชมวิวทีสวยทีสุดในมอสโคว์ทีคู่รักนิยมมาถ่ายภาพแต่งงาน รวมถงึเป็นจุดที
นักทอ่งเทยีวใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในการชมบรรยากาศของมอสโคว ์

เทยีง บรกิารอาหาคาํ ณ ภตัตาคาร (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) ทโีด่งดังไปทัวโลก เพราะการฝึกสัตวทั์งเล็กและใหญ่
ใหแ้สดงในท่วงท่าตา่งๆ เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรูท้ไีม่ควรพลาด เช่น สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทัง
มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี แบ่งการแสดงออกเป็น 2 
ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพัก 15 นาท ีและช่วงหลังอกี 45 นาท ีจากนียังมบีรกิารถ่ายรูปกบัสัตวต์า่งๆ 
และมขีองทรีะลกึดว้ย 
**กรณีละครสตัวง์ดการแสดงหรอืบางครงังดการแสดงไมม่กีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธใินการคนืเงนิ  โดยทางบรษิทัจะเปลยีนจากชมละครสตัวเ์ป็น นําท่านเขา้ชม 
พระราชวงัซารซินิา่ (TSARITSYNO PALACE) แทน** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

จากนันนําท่านแวะถ่ายรูป Moscow International Business Center” หรือทเีรียกว่า 
“Moscow City ศูนยธ์ุรกจิระหว่างประเทศมอสโก คอืการพัฒนาเชงิพาณชิยซ์งึตังอยู่ทางตะวันออก
ของถนนวงแหวนรอบทสีามทางตะวันตกของเขต Presnensky ใน Okrug การบรหิารสว่นกลางของ
เมอืงมอสโกรัสเซยี ในปี 2019 MIBC ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา การกอ่สรา้ง MIBC จะเกดิขนึท ี
Presnenskaya Embankment ของแม่นํา Moskva ประมาณ 4 กโิลเมตรทางทศิตะวันตกของจัตุรัส
แดง 
นําท่านแวะถ่ายรูป ประตชูยัของมอสโก (TRIUMPHAL AECH) ประตูชัยของมอสโกสรา้งขนึ
เพอืเฉลมิฉลองชัยชนะทางทหารเชน่เดยีวกับประตูชัยของโรมสมัยโบราณ  ประตูชัยนีแสดงถงึจุด
เปลยีนของรัสเซยีในดา้นการรําลกึถงึความสําเร็จ ธรรมเนียมแต่เดมิคอืการสรา้งอาคารทางศาสนา 
แตพ่ระเจา้ปีเตอรม์หาราชไดนํ้าประเทศเขา้สูแ่นวทางปฏบัิตใิหม่ดว้ยการสรา้งประตูชัย ประตูนีอทุศิ
ใหแ้กส่งครามรักชาตทิสีูก้ับจักรพรรดนิโปเลยีนเมอืปี 1812  อนุสาวรยีแ์ห่งนีเป็นเครอืงเตอืนใจอัน
ยงิใหญ่ถงึประวัตศิาสตรอั์นยาวนานของรัสเซยีในดา้นการทหารททีรงพลงัและแข็งแกร่ง 

คาํ  บรกิารอาหาคาํ ณ ภตัตาคาร (7)   
ทพีกั  โรงแรม IZMAILOVO GAMMA , MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว 
วนัทหีา้   MAGA KHIMKI Shopping Mall - ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว –  
 ทา่อากาศยานนานาชาตโิหนย่บา่ย 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 หลังจากรับประทานอาหารเชา้เรยีบรอ้ยแลว้ นําท่านอสิระชอ้ปปิง MEGA KHIMKI Shopping 

Mall ศนูยก์ารคา้ทเีป็นแหล่งชอ้ปปิงพักผอ่นและเป็นทใีหค้วามสะดวกสบายสําหรับผูท้เีดนิทางมาช ้
อปปิง มทีังแบรนดต์่างประเทศทมีชีอืเสยีงมากมายเช่น Zara,Bazaar,Geox, The Body Shop, 
Marks & Spencer, TOPSHOP, H&M,Kiehl’s เป็นตน้  อกีทังยังมรีา้นขายอาหารตา่งๆเปิดใหบ้รกิาร
อกีมากมาย 

 จากนันนําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว (อเล็กซานเดอร ์ปชุกนิ) 
14.40 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย กรงุฮานอย ของประเทศเวยีดนาม   โดย

สายการบนิ VIETNAM AIRLINES (VN) เทยีวบนิท ีVN62   (สําหรบัเทยีวบนิน ีมบีรกิาร
อาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง 20 นาท)ี 

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย กรงุฮานอย ของประเทศเวยีดนาม (เพอืแวะ
เปลยีนเครอืง)   

 
วนัทหีก   ทา่อากาศยานนานาชาตโิหน่ยบา่ย – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ 
 

08.50 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ VIETNAM AIRLINES 
(VN) เทยีวบนิท ีVN611 (สําหรบัเทยีวบนิน ีมบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ใช้
เวลาบนิประมาณ 2 ชวัโมง) 

10.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความ
ประทับใจ 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ทงันเีพอืประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
 

**ราคาสําหรบัลกูคา้ทไีมต่อ้งการตวัเครอืงบนิ 14,999 บาท** 

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ 8,999 บาท **  
(ไมม่ทีนีงับนเครอืงบนิ) 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ:  รายการทวัรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนอืงจากสภาวะอากาศ, 
การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงันขีนึอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนนัๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธใิน
การปรบัเปลยีนเวลาทอ่งเทยีวตามสถานทใีนโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 
 



 
 

สําคญั !! :   
* อตัรานเีฉพาะนกัทอ่งเทยีวทถีอืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นนั กรณีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งประเทศ 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธเิรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพมิจากราคาทวัร ์ทา่นละ 100 USD. (เป็นเงนิ
ไทยประมาณ 3,200 บาท) 

* กรณีผูเ้ดนิทางถูกปฏเิสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศตน้ทางและปลายทาง ทงัจากท ี
ดา้นหนา้เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิ หรอืจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไิม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทจีะเกดิขนึตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ย
แลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตัว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชนัประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถงึค่าภาษี

สนามบนิและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด UPGRADE หรอื เปลยีนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่า
เทยีวใด เทยีวหนงึ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ  

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ VIETNAM AIRLINES อนุญาตให ้
โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครืองบนิ โดยมีนําหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. (1 ชนิ) และ ถือขนึเครืองบนิได ้
นําหนักไมเ่กนิ 10 ก.ก. (ไมจํ่ากดัจํานวนชนิ แต่ทังนีเจา้หนา้ทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ท่าน (ตาม
เงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขับรถ) 
 ค่าโรงแรมทพัีกระดับมาตรฐานตามรายการทรีะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขัน

กฬีา หรือ กจิกรรมอนืๆ ทีทําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะยุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีน
โรงแรมทีพัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยคํานึงถงึ
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุกรณไีมร่วมจะชแีจงแต่ละสถานทใีนโปรแกรม 
 ค่าอาหาร ตามรายการทรีะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม    
 ค่ามัคคเุทศกท์คีอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 ค่าเบยีประกนัอบุัตเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทยีว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงอืนไขตามกรรมธรรม)์ 
 ค่าบรกิารนีรับเฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยเทา่นัน 

 

อตัราคา่บรกิารนไีม่รวม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครืองดมื คา่ซักรดี ค่ามนิิ

บารใ์นหอ้งและค่าพาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ รวมท่านละ 50 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) ท่าน/

ทรปิ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย ตามความพงึพอใจในการบรกิาร **เด็กชําระคา่ทปิเทา่ผูใ้หญ*่*   
 ค่าธรรมเนียมในกรณีทกีระเป๋าสมัภาระทมีนํีาหนักเกนิกว่าทสีายการบนินันๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน  
 ค่าธรรมเนียมการจองทนัีงบนเครอืงบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทําได ้ทังนีขนึอยู่กับสาย

การบนิ และ รุ่นของเครอืงบนิแตล่ะไฟลท์ทใีชบ้นิ ซงึอาจเปลยีนแปลงไดอ้ยูท่สีายการบนิเป็นผูกํ้าหนด 
 ค่าภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัวเครอืงบนิไปแลว้ 
 ภาษีมลูค่าเพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 
เดนิทางขนึตํา 20 ท่าน หากตํากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีจีะชําระ
ค่าบรกิารเพมิเพือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงค์ใหท้่านต่อไป ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทางและเลอืนการเดนิทางไปในวันอนืต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เงอืนไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 
 มดัจําท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากทที่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจํานวน 100 % 

 สว่นทเีหลอื ชําระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 
 หากไมช่าํระมัดจําตามทกีาํหนด ขออนุญาตตดัทนัีงใหล้กูคา้ท่านอนืทรีออยู ่
 หากชาํระไมค่รบตามจํานวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือนไข 
 เมอืท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทังหมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงอืนไขและขอ้ตกลง

ตา่งๆทไีดร้ะบไุวท้ังหมดนแีลว้ 
 หากชําระเงนิในแตล่ะส่วนแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชอืพนกังานขายมาทาง

แฟกซ ์



 
 

 สง่รายชอืสํารองทนีงั ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สําเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์อืพรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทยีวทรปิใด, วนัทใีด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชอื-นามสกุล และอนืๆ เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ
ทงัสนิ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขนึไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อยา่งตํา 2 หนา้หากไมม่ันใจโปรดสอบถาม 
 
เงอืนไขยกเลกิการจอง : 
เนอืงจากเป็นราคาตัวเครอืงบนิโปรโมชนั เมอืจองทัวรชํ์าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลอืน ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้
ประเทศทรีะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไม่คนืค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสนิ รวมถงึ เมอืท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  
หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทงัหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 
ขอ้มลูสําคญัเกยีวกบั โรงแรมทพีกั ททีา่นควรทราบ 
 เนอืงจากการวางแผนผงัหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single) , 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละ
ประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู่คนละชันกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซงึถา้ตอ้งการ
เขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น 
หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ
เรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์

 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา  
 กรณีทีมงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็นอาคารแบบดังเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งที

มขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจ
มลีกัษณะแตกตา่งกนั 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
1. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึก่อนวันเดนิทาง  
2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  
3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยดุงาน,การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง  

5. เมอืท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทังหมด  

6. รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทพีักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม  

7. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบุหร ี/ 
ปลอดบุหรีได ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พัีก ทังนีขนึอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร
ของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิ 

8. ทางไปในพเีรยีดวันอนืตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือวางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง 
ทังนี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษทุกครังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถ
เปลยีนแปลงไดก้รณีททีา่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เชน่ ตวัเครอืงบนิ , ตัวรถทัวร ์, ตัว 

9. กรณีทที่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เช่น ตัวเครืองบนิ , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณา
ตดิตอ่สอบถามเพอืยนืยันกับเจา้หนา้ทกีอ่นทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทสีามารถเลอืนวันและเวลา
เดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีสายการบนิอาจมกีารปรับเปลยีนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ ทังนีขนึอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมกิาศ และ ตารางบนิของท่าอากาศยานเป็นสําคัญเท่านัน สงิสําคัญ 
ท่านจําเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือเช็คอนิก่อนเครืองบนิ อย่างนอ้ย 3 ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกดิความ
เสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทเีกดิขนึใดๆทังสนิ  (กรณีทที่านเป็นอสิลาม ไม่
ทานเนือสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ) 



 
 

10. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

11. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากับเทา่นัน 

12. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที
ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อันเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  

13. อตัราทัวรนี์ เป็นอตัราสําหรับบัตรโดยสารเครอืงบนิแบบหมูค่ณะ (ตัวกรุป๊) ทา่นจะไม่สามารถเลอืนไฟลท์ วัน ไป 
หรอื กลับสว่นใดได ้จําเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากตอ้งการเปลยีนแปลงกรุณาตดิต่อ
เจา้หนา้ทเีป็นกรณีพเิศษ 

14. ทางบรษัิทไม่มนีโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ทไีม่รูจั้กกันมากอ่น เชน่ กรณีทที่านเดนิทาง 1 ท่าน จําเป็นตอ้ง
ชําระคา่หอ้งพักเดยีวตามทรีะบ ุ

15. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรอื วันเสารอ์าทติย์ รถอาจจะตดิ อาจ
ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขับรถใน
การบริหารเวลา ซงึอาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครังทีตอ้งเร่งรีบ เพือใหไ้ดท้่องเทียวตาม
โปรแกรม 

16. สําหรับลูกคา้ทเีดนิทาง 3 ท่าน และ ตอ้งการพักหอ้งสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใชจ่้ายเพมิเตมิไดใ้นบางกรณ ี
ขนึอยู่กับโรงแรมทคีณะนันๆพักว่ามหีอ้งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรอื (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ีท่าน
จําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายเพมิ (พักเดยีว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทมีอีายตํุากว่า 12 ปี ณ วันเดนิทางกลบั 

17. ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกต ิสีโมงเย็นก็จะเริมมืดแลว้ สถานที
ทอ่งเทยีวต่างๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผอืเวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานที
ทอ่งเทยีวกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลนืไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวังในการเดนิเป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ที
สามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกันแดดควร เมอืแสงแดดกระทบหมิะจะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจทําใหร้ะคายเคอืง
ตา 

18. กรณีทที่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทจีะเกดิขนึตามมา 
และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทัวรท์ทีา่นชําระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่่าสว่นใดสว่นหนงึ 

19. หากวันเดินทาง เจา้หนา้ทีสายการบนิ หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 
(พาสปอรต์) ของทา่นชํารุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกนํา ขาดไปหนา้ใดหนา้หนงึ มหีนา้ใดหนา้หนงึหายไป มี
กระดาษหนา้ใดหนา้หนงึหลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทังสนิ 
ทางสายการบนิ หรือ เจา้หนา้ทด่ีานตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธไิม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางต่อไปได ้
ดังนันกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสอืเดนิทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดอียู่ตลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณี
ชํารุด กรุณาตดิต่อกรมการกงสลุกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสอืเดนิทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไป
อา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทบีรษัิทเร็วทสีดุ เพอืยนืยันการเปลยีนแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หาก
ท่านไดส้่งเอกสารมาทีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ กรณีทียังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัวเครืองบนิ) ท่านสามารถ
เปลยีนแปลงไดไ้ม่มค่ีาใชจ่้าย แตห่ากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครอืงบนิ) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ
ในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมด ซงึโดยสว่นใหญ่ตัวเครอืงบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทาง
ประมาณ 14-20 วัน ทังนขีนึอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแตล่ะคณะ 

20. เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนืองจากบัตรโดยสาร (ตัว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพเิศษ) สายการบนิ ขอ
สงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอนิพรอ้มกัน และ สายการบนิจะ
พยายามทสีดุใหท้า่นไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลกั้นใหม้ากทสีดุ  

21. ขอ้มูลเพมิเตมิเกยีวกับหอ้งพักในโรงแรมทพัีก เนืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่ง
กัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดยีว (SINGLE) และหอ้งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน 
(TRIPLE) จะแตกตา่งกัน บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชนักัน (ไมต่ดิกนัเสมอไป) 

22. เมอืทา่นชําระเงนิคา่ทัวรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึงก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงทังหมดนีแลว้ ** 

23. หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันกลับ 
24. สําหรับผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
 
 
 
 


