
 

 
 

 
 
 

มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน 
 

 



 

 
 

วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมือง

อาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์                   

                                                                    

15.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์

ให้คำแนะนำเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

18.05 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY405 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อ

เปลี่ยนเครื่อง ** 

 

วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - เมืองมอสโคว์ - จุดชมวิว สแปโรฮิลล์ - 

VDNKH - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต        

    

02.15 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน 

Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY65  ** ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่องบิน ** 

06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  



 

 
 

 

 

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ชั่วโมง ** 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

ถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้

แม่น้ำมัสกวา ซึ่งในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ทำให้เป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแน่นที่สุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง

ของสหภาพโซเวียตอีกด้วย 

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

เมืองมอสโคว์ได้ท้ังหมด  

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโคว์ที่สร้างเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สร้าง

ด้วยรูปทรงเดียวกัน 

 



 

 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็นสถานที่

จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ภายในพื้นที่เกือบ 1 ,500 ไร่ ที่นี้มีทั้งพิพิธภัณฑ์ อาคารจัดงานแสดง อควา

เรียมจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนหย่อม สวนสัตว์ขนาดย่อม สวนสาธารณะและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีน้ำพุสวยงาม มีสวน Ostankino ที่ร่มรื่นเหมาะแก่การเดินเล่น 

เมื่อเข้าถึงฤดูหนาว พ้ืนที่น้ำพุและสวนดอกไม้จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป 

 



 

 
 

 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

นำท่านผ่านชม แวะถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) 

หรือที่เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน

สงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็น

วิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ     ** กรณีที่มี

พิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 

 



 

 
 

 

 นำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการค้า 

แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และ

ศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย  

***อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว*** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า 

 



 

 
 

 

 

วันที่สาม เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอัสสัมชัญ - มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - 

ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พิพธิภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหา

วิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ด

เยปาร์ค         

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระทั่งพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปประทับที่เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันเป็นที่ประชุม

ของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นที่ตั้งของ 

มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรม

แบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจ้าซาร์ใช้ทำพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา

มหาวิหารอัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The 

Archangel Michael) ที่สร้างอุทิศให้กับนักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบันเป็นที่เก็บพระศพของ



 

 
 

พระเจ้าซาร์ก่อนยุคพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) 

สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิด

ความผิดพลาดระหว่างหล่อทำให้ระฆังแตก ปัจจุบันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืน

ใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 ต้องการให้เป็นปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยังไม่

เคยมีการใช้ยิงเลย ทำด้วยบรอนซ์น้ำหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   

นำท่านเดินทางสู ่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี ่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพย์สมบัติล้ำค่าของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วง

คริสต์ศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมทรัพย์

สมบัติของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประท้วงทางการเมือง สร้างใน



 

 
 

สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน

แรงงาน และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรม

ที่สวยงาม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของ

เมืองมอสโคว์ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดย

สถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ด้วยรูปทรงที ่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้ง

ตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกำแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดให้คนจำนวนไม่น้อยที่เดินทางสู่

จัตุรัสแดงแล้วจะต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พร้อมกับการเรียนรู้ความเป็นมาอันยาวนาน

ของสถานที่สำคัญนี ้ควบคู ่กันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้างขึ ้นโดยพระเจ้าอีวานที่ 4 ( Ivan the 

Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 

2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik 

Yakovlev) และด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทำให้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจ้าอีวานที่ 4 ทรง

พอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีคำสั่งให้ปูนบำเหน็จแก่สถาปนิก ผู้ออกแบบด้วย

การควักดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก การกระทำในครั้งนั้น

ของพระเจ้าอีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง ชม หอ

นาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาว

แดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม น้ำหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้เมื่อปี ค.ศ. 1995 ชม 

ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี 

ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง น้ำหอม แบ

รนด์ดังที่มีชื ่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) 

สร้างเพื่อรำลึกถึงผู้นำคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อท่านสิ้นใจในจัตุรัสสีแดง

ที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความยิ่งใหญ่ เยี่ยมชมที่นี่ด้วยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผู้ กล้าในอดีตซึ่งเปิดให้

ประชาชนเข้าชมแม้ท่านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแล้วก็ตาม ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดงภายในมี

ศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่ 

นำท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง

มอสโคว์ไดบ้ริเวณกว้าง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเก็บภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโคว์ได้ในมุมสูงอีกด้วย 



 

 
 

***อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว*** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

วันที่ส่ี เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - โบสถ์ทรินิตี้ - เมืองมอสโคว์ – 

ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – ห้างยูโรเปียนมอลล์             

    

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมือง

โบราณ เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญที่



 

 
 

ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศ เป็นวิทยาลัยสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน 

เป็นวิทยาลัยสงฆ์  

 

 

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถ์เก่าแก่ที่มีความสวยงามมากของเมือง 

สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเมื่อปี ค.ศ. 1559-1585 สร้างเลียนแบบโบสถ์อัสสัมชัญภายพระราชวังเครมลิน 

ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที่

สำหรับนักร้องนำสวด หอระฆัง ผ่านชม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well) ที่ซึมขึ้นมาเองตาม

ธรรมชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา โบสถ์อัสสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตี้ (Holy Trinity) เป็นโบสถ์แรกของเมืองมียอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน

ตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูก

ของท่าน ประชาชนที่ศรัทธาจะเดินทางมาสักการะด้วยการจูบฝาโลงศพ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพิ้นเมือง) 



 

 
 

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งท่านจะได้พบกับ

สินค้าของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) 

ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวงกุญแจ ไม้แกะสลัก และสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีก

มากมาย 

 

 

  

 นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุด

ในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินมีจุดเริ่มต้นมาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผู้นำสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่

นำมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้ างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ 

(Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต่ำ ภาพวาดประดับลวดลาย

แบบโมเสก 

 



 

 
 

 

  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างยูโรเปียน มอล (EUROPEAN MALL) เป็นหนึ่งในห้างที่ถือว่าใหญ่ที่สุดและ

ทันสมัยที่สุดในเมืองมอสโคว์ ตัวอาคารมีทั้งหมด 8 ชั้น ท่านสามารถใช้เวลาในการช้อปปิ้งได้อย่างจุใจ 

ภายด้านในมีร้านค้ากว่า 400 ชอร์ปที่เป็นตัวแทนแบรนด์ยอดนิยมเช่น Adidas, Nike, Reebok, Puma, 

Zara, Marks & Spencer, Mexx, Dougals, Re: ร้านค้า Top Shop / Top Man, Timberland, Guess, 

Replay, Mothercare, Braccialini , Bershka, Oasis, Swarovski, Levi's, Benetton, มะม่วง, Nokia, 

Sony, Samsonite และอ่ืน ๆ อีกมากมาย นอกจากร้านค้าชอปปิ้งยังมี ซุปเปอร์มาร์เก็ต'Perekrestok' ที่

เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่ชั้นล่าง โซนเพื่อความงาม สตูดิโออาบแดด ร้านทำเล็บลานไอซ์เสกต โรง

ภาพยนต์ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน บริเวณใกล้เคียงศูนย์ การค้า ยังตั ้งอยู ่ติดกับสถานีรถไฟใต้ดิน 

Kievskaya อีกด้วย เพ่ืออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาที่นี่ 

 



 

 
 

 

***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดินทางท่องเที่ยว*** 

 นำคณะเข้าสู่ที่พัก Gamma Hotel / Maxima Slavia Hotel, Moscow หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ห้า เมืองมอสโคว์ – เบเลยาดาร์ชาร์เอ้าเลท - สวนโคโลเมนสโกเย – พระราชวังซาริซิน่า – ห้างเวกัส

มอลล์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย    

   

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท (Outlet Village Belaya Dacha) อิสระช้อปปิ้งสินค้า

แบรนด์ชื ่อดัง อาทิเช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรือ

อาจจะเป็นสินค้าของฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย 

 



 

 
 

 

 

 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 

 นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งของพระราชวังไม้พระเจ้าซาร์

ไมเคิล โรมานอฟ ซึ่งอดีตได้เคยเป็นพระราชวังที่พระเจ้าซาร์อเล็กเซย์แปรพระราชฐานประทับในฤดูร้อน 

อีกทั้งพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเคยประทับที่นี่ในวัยเด็กและพระนางเอลิซาเบธได้ประสูติที่วังแห่งนี้ บริเวณ

รอบนอกมีพื่นที่กว้างขวางและมีสวนต้นไม้และดอกไม้ที่ร่มรื่น ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงาม

โดยรอบบริเวณสวนและด้านนอกตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย 

 



 

 
 

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังซาริซิน่า (Tsaritsino Palace) พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกสร้างไว้ในสมัยของ

พระนางแคทเทอรีน 

มหาราช แห่งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แต่สถานที่นี้ตั้งอยู่ในเมืองมอสโก ถือเป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระ

นางแคทเธอรีน และเป็นพระราชวังเพียงแห่งเดียวในกรุงมอสโก สร้างตั้งแต่ปี 1775 แต่ไม่เสร็จสมบูรณ์



 

 
 

100เปอร์เซ็น จนกระทั่งหลายร้อยปีถัดมารัฐบาลได้ดำเนินการสร้างเรื่อยมาจนเสร็จสมบูรณ์ในปี 2007 

สถาปัตยกรรมภายนอก มีความสวยงามและใหญ่โตมาก มีสวนสาธารณะด้านหน้าที ่กว้างขวางและ

สวยงามร่มรื่น ส่วนภายในโดยเฉพาะในส่วนของพระราชวัง จะถูกแบ่งออกเป็นห้องต่างๆหลายส่วน มีการ

ตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยสีทองและสีขาว ท่านสามารถรับรู้ถึงประวัติเกี่ยวกับพระนางแคทเธอรีนได้จาก

ที่นี่ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ จนขึ้นครองราชย์และสวรรคตลง  

 

 

 

นำท่านเดินทางสู่ ห้างเวกัส เมกะ สโตร์ (Vegus Mega Store) อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชื่อดัง อาทิ

เช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสินค้าของ

ฝากต่างๆของประเทศรัสเซีย 

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านสะดวกในการชอปปิ้ง** 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 



 

 
 

23.35 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY64 

** ใช้เวลาบินประมาณ 4 ชั่วโมง 55 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

 

 

 

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย                

05.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อ

เปลี่ยนเครื่อง ** 

08.50 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad 

Airways เที่ยวบินที่ EY408  

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

18.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ 

 



 

 
 

** กรุณาตรวจสอบเวลาและไฟล์ทบินของแต่ละช่วง ของแต่ละพีเรียด อีกครั้งในตาราง อัตราค่าบริการ ** 

 

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน 

ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 

12 ปี) 

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตั๋ว 

25 – 30 มกราคม 2563 

25JAN EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

26JAN EY65   AUH-DME 

02.15-06.55 

29JAN EY64   DME-AUH 

23.35-05.55+1 

30JAN EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

27,999 27,999 27,999 7,900 
13,99

9 

05 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 

05FEB EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

06FEB EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

30,999 30,999 30,999 7,900 
16,99

9 



 

 
 

09FEB EY65 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

10FEB EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

07 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 

07FEB EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

08FEB EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

11FEB EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

12FEB EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

30,999 30,999 30,999 7,900 
16,99

9 

08 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 

08FEB EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

09FEB EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

12FEB EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

13FEB EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

30,999 30,999 30,999 7,900 
16,99

9 

15 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 
15FEB EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 
28,999 28,999 28,999 7,900 

14,99

9 



 

 
 

16FEB EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

19FEB EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

20FEB EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

18 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 

18FEB EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

19FEB EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

22FEB EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

23FEB EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

27,999 27,999 27,999 7,900 
13,99

9 

22 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 

22FEB EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

23FEB EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

26FEB EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

27FEB EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

28,999 28,999 28,999 7,900 
14,99

9 



 

 
 

29 ก.พ. – 05 มี.ค. 2563 

29FEB EY401 BKK-AUH 

20.10-00.10+1 

01MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

04MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

05MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

28,999 28,999 28,999 7,900 
14,99

9 

03 – 08 มีนาคม 2563 

03MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

04MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

07MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

08MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 

07 – 12 มีนาคม 2563 

07MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

08MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

11MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 



 

 
 

12MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

10 – 15 มีนาคม 2563 

10MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

11MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

14MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

15MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 

13 – 18 มีนาคม 2563 

13MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

14MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

17MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

18MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 

14 – 19 มีนาคม 2563 

14MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

15MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 



 

 
 

18MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

19MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

17 – 22 มีนาคม 2563 

17MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

18MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

21MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

22MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 

20 – 25 มีนาคม 2563 

20MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

21MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

24MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

25MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 

21 – 26 มีนาคม 2563 
21MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 
29,999 29,999 29,999 7,900 

15,99

9 



 

 
 

22MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

25MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

26MAR EY408 AUH-BKK 

08.50-18.05 

24 – 29 มีนาคม 2563 

24MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

25MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

28MAR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

29MAR EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 

28 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563 

28MAR EY405 BKK-AUH 

18.05-22.10 

29MAR EY65 AUH-DME 

02.15-06.55 

01APR EY64 DME-AUH 

23.35-05.55+1 

02APR EY408 AUH-BKK 

08.45-18.25 

29,999 29,999 29,999 7,900 
15,99

9 

 



 

 
 

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

 

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

 

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

** สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้น

ธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 กก. เช่น 

23 กก. 1 ชิ้น 7 กก. 1 ชิ้น รวม 30 กก.)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก  3 

ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทาง



 

 
 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความ

เหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์

ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)  กรณีต้องการซื้อประกัน

เพ่ิมเพ่ือคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่ง เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 65 เหรียญ

ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี 

ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความ

พึงพอใจของท่าน 

 

เงื่อนไขการจอง และ การชำระค่าบริการ 

1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่าน

ละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ท่านทำจองวันที่ 1 กรุณาระเงินมัดจำ ส่วนนี้ภายในวันที่ 



 

 
 

3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินมัดจำตามเวลาที่กำหนด และ

หากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องเช็คที่ว่างและทำจองเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะ

เต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ลูกค้ารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา 

ที่ทำรายการจองเข้ามาตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ชำระเงิน หรือ ชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีที่อยู ่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัด

สัมภาษณ์วีซ่า ที่ทำให้ทางบริษัทไม่ได้รับเงินตามเวลาที่กำหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 

วัน ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆทันที 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน

จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด

นักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที ่น ักท่องเที ่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่ อน หรือ เปลี ่ยนแปลง การเดินทาง 

นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอยา่ง

หนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจ้งยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ทางบริษัทไม่รับยกเลิก

การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผู้มีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามดำเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดย

แนบหนังสือมอบอำนาจประกอบ (กรณีดำเนินการแทนผู้เดินทาง) พร้อมหลักฐาน ได้แก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชำระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผู้เดินทาง สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

2.1 แจ้งยกเลิก 30 วัน ขึ้นไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ** 



 

 
 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริง

มากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการนำเที่ยว

ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เป็นต้น ** 

3. การเดินทางท่ีต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตาม

จำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) โดยทางบริษัทจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศ

ที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทาง

น้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษัทยินดีที่จะให้บริการและดำเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกค้าชำระมาแล้วไม่ว่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเว้นในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

6. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ที่ท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว  (Single) , ห้องพักคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจจะต้อง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) 



 

 
 

และ ห้องเดี่ยว 1 ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงที่เกิดขึ้น

จากนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ำ  

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

แตกต่างกัน 

 

เงื่อนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 

4. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 

5. ทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ำตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และต้องการเดินทางไปพร้อม

คณะทัวร์อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาต

การใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งฝั่งประเทศ

ไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเข้าไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดข้ึนในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่

ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า

บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 



 

 
 

8. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

10. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครื่องบิน ค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ทำให้ต้นทุน

สูงขึ้น 

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 

12. นักท่องเที่ยวต้องมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุ

ที่เกี ่ยวข้องกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที ่ไม่สามารถควบคุมได้ นอกเหนือการควบคุมและ

คาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ได้ชำระแก่ทางคู่ค้าของทางบริษัท หรือจะต้อง

ชำระตามข้อตกลงแก่คู่ค้าตามหลักปฏิบัติเท่านั้น 

13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้

เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

14. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 

15. คณะทัวร์นี้ เป็นการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซึ่งบางส่วนของโปรแกรมอาจจำเป็นต้องท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณี

ที่ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย



 

 
 

เพิ่มเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งทั้งหมดกับผู้เดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 

 


