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ก ำหนดกำรเดนิทำง  เมษายน – กรกฎาคม 2559 

วนัแรก  กรุงเทพฯ (สนำมบนิสุวรรณภูม)ิ – โดฮำ      
23.00 น.   นัดหมายคณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 8 แถว Q  สายการบนิกาตารแ์อรเ์วย ์ (QR)  
 
วนัทีส่อง โดฮำ - มอสโคว ์
02.05 น.    น าท่านเหริฟ้าสู่ โดฮา โดยสำยกำรบนิกำตำรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 
837 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ…. 

  HOT 
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04.55 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา...แวะ เปลีย่นเครือ่งบนิ 
06.35 น.    น าท่านเหริฟ้าสู่ กรุงมอสโคว ์โดยสำยกำรบนิกำตำรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 233  
11.45 น.    เดนิทางถงึท่าอากาศยานวนุกโควา ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าสมัภาระ น าท่านเดนิทางเขา้สู่กรุงมอสโคว ์

เมอืงหลวงของรสัเซยี และยงัครองอนัดบัเมอืงทีใ่หญ่ทสีุดของยุโรป มปีระวตัศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี จากน้ันน าชมความยิง่ใหญ่
ของรสัเซยี รถไฟใตด้นิมอสโคว ์ชมสถำนีรถไฟใตด้นิ การตกแต่งภายใจของแต่ละสถานีลว้นวจิติรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นงาน
ปฏมิากรรม งานจติรกรรม งานสเตนกลาส (กระจกส)ี อกีทัง้โคมไฟและงานประดบัประดาต่าง ๆ ลว้นปราณีต วจิติรบรรจง 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ Katerina Park hotel หรอืระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรสีวสัดิ ์
 

วนัทีส่ำม พระรำชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ำรเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอร ์– จตัุรสัแดง – วหิำรเซนตบ์ำซลิ  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั  
จากนั้นน าผูม้ีเกียรติสู่ พระรำชวงัเครมลิน  สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึน้ชือ่ของรสัเซยี สรา้งขึน้มาพรอ้มกบักรุงมอสโคว ์จงึเป็น
ศูนยร์วมของวฒันธรรมต่าง ๆ  ของรสัเซยี น าท่านชม พพิธิภณัฑอ์ำรม์เมอรร์ ี ่แชมเบอร ์หน่ึงในพพิธิภณัฑท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของรสัเซยี จดัแสดง
เครือ่งทรง ราชรถ ราชบริภณัฑข์องพระเจา้ซาร ์จากน้ันชมโบสถ อ์ ัสส ัมชญั  สร า้ งโดยสถาปนิกชาวอ ิตา เล ียน  เ ป็น
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ชมโบสถอ์ารค์แอนเจล ไมเคลิ โบสถท์ีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบุญอารค์แอนเจล ไมเคลิ เป็นที่

เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อนยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ชมระฆงัพระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1733-1735 สมยัพระนางแอนนา
ทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิความผิดพลาดระหว่างหล่อ ท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัวางโชวไ์วภ้ายในพระราชวงัเค
รมลนิ ชมปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์สรา้งในปี ค.ศ.1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ท าดว้ยบรอนซ ์น ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุน
หนัก ลูกละ 1 ตนั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่าน ชมจตุรสัแดง เป็นเสมอืนสญัลกัษณข์องรสัเซยี สรา้งขึน้ในสมยัพระเจา้อวีานที ่3 เพือ่เป็นสถานทีจ่ดังานแสดงใหญ่ 
ๆ และการชมุนุมต่าง ๆ ท่านจะไดม้ีเวลาอิสระถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั อาคารพพิธิภณัฑแ์ห่งชาตริสัเซยี สุสานเลนิน และวหิำรเซนต ์
บำซลิ ตวัโบสถม์หีลงัคาสูงยอดแหลม มโีดมหวัหอม 9 โดม มสีสีนัสดใสสวยงาม ขนาดเล็กใหญ่ลดหลัน่กนัไป ไม่มทีีใ่ดเหมอืน มีที่เดียวใน
โลก และจากน้ันอิสระใหท้่านเดินชมและเลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นมช ัน้น าภายในหา้งกุม สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมืองทีม่ีความ
สวยงามโดดเด่น  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ Katerina Park hotel หรอืระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรสีวสัดิ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี ่  ซำกอรส์ – สแปรโ์รฮ่ลิล ์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั  
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซำกอรส์ เดนิทางออกจากกรุงมอสโควไ์ปประมาณ 
70 กโิลเมตร ใชเ้วลาเพยีง 1.30 ช ัว่โมง ชมโบสถเ์ก่าแก่ ทีภ่ายในตกแต่งดว้ยภาพ
นักบุญ มแีท่นส าหรบัประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทีส่ าหรบันักรอ้งน าสวด ช ัน้
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ล่างเป็นหอ้งครวัส าหรบัท าอาหารใหก้บัคนจน จากน้ันชมโบสถอ์สัสมัชญั สรา้งเลยีนแบบโบสถท์ีพ่ระราชวงัเครมลิน เขา้ชมภายในได ้
เฉพาะชว่งฤดูรอ้น และชมโบสถท์รนิิตี ้สถาปัตยกรรมเป็นแบบยอดโดมหวัหอมสีทอง ภายในมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเ์จยีส ผูก้่อตัง้
เมืองซากอรส์ ประชาชนทีศ่รทัธาจะเดนิทางมาสกัการะดว้ยการจบูฝาโลงศพของท่าน 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบรสัเซยี  
จากน้ันอสิระใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึ บรเิวณตลาดนัดหนา้โบสถ ์ซึง่เป็นแหล่งจ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึทีข่ึน้ช ือ่ เชน่ ตุก๊ตาแม่ลูกดก ผลติภณัฑ ์
ทีท่ าจากไม ้สนิคา้หตัถกรรมพืน้บา้น งานฝีมือ ของเล่นส าหรบัเด็ก ของใชใ้นฤดูหนาว เชน่ ผา้พนัคอไหมพรม ถุงมือกนัหนาว และสนิคา้เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ  
ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางกลบัเขา้กรุงมอสโคว ์น าท่านสู่ สแปรโ์รฮ่ิลล ์จุดชมวิวของทีส่ามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ด ้
ทัง้หมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโคว ์ที่สรา้งเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตึก ที่สรา้งดว้ยรูปทรง
เดยีวกนั  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านเขา้สู่ทีพ่กั ณ Katerina Park hotel หรอืระดบัเดยีวกนั พกัผ่อนตามอธัยาศยั นอนหลบัฝันด ีราตรสีวสัดิ ์
 

วนัทีห่ำ้   วหิำรเซนตซ์ำเวยีร ์– ถนนอำรบตั 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารทีพ่กั  
จากน้ันน าท่านชม วหิำรเซนตซ์ำเวยีร ์เป็นวหิารทีส่ าคญัของนิกายรสัเซยีนออโท
ดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธกีรรมทีส่ าคญัระดบัชาติ สรา้งเป็นที่ระลึกถึงพระเจา้อเล็ก
ซานเดอรท์ี ่1 ทีส่ามารถขบัไล่กองทพันโปเลยีนไปได ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านสู ่ถนนอำรบตั ย่านการคา้ มขีองซือ้ของขายมากมาย เป็นถนน
ทีข่ึน้ชือ่ของกรุงมอสโคว ์ไดเ้วลาเดนิทางสู่สนามบนิ  

20.10 น.    น าท่านเหริฟ้าสู่สนำมบนิโดฮำ  โดยสำยกำรบนิกำตำรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่
QR 230 
 

วนัทีห่ก     โดฮำ - กรุงเทพฯ 
01.20 น.    เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เปลีย่นเครือ่งบนิ 
02.15 น.   น าท่านเหริฟ้าสู่กรุงเทพฯ  โดยสำยกำรบนิกำตำรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 836  
12.40 น.    เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 

เด็กเสรมิเตยีง   

(พกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

เด็กไม่เสรมิเตยีง(พกั
ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

พกัเดีย่ว 

19-24 เมษำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

26 เมษำ-1 พฤษภำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

5-10 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

10-15 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

16-21 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

18-23 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

23-28 พฤษภำคม 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

29 พฤษภำ-3 มถินุำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 
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อตัรำนีร้วม 

 ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ไป - กลบั พรอ้มคณะ ตามเสน้ทางทีร่ะบุ     
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง และค่าน ้ามนัจากสายการบนิ และบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตามความเป็นจรงิ หากสายการ

บนิมกีารปรบัเพิม่ขึน้หลงัจากนี ้
 ค่าประกนัอุบตัเิหตใุนการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงนิท่านละ  2,000,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 
 ค่าทีพ่กั โรงแรม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  พรอ้มอาหารเชา้  (หากวนัเขา้พกัตรงกบัชว่ง

เทศกาล งานแฟร ์หรอืการประชมุต่าง ๆ ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึน้หลายเท่าตวั  อนัมผีลท าใหต้อ้งมกีารเปลีย่นยา้ยเมอืง โดยทางบรษิทัฯ 
จะค านึงถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

 รวมอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ    
 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ)   
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่าง ๆ ทีร่ะบุตามรายการ 

 

30 พฤษภำ-4 มถินุำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

31 พฤษภำ-5 มถินุำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

1-6 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

2-7 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

5-10 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

6-11 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

7-12 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

8-13 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

9-14 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

12-17 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

13-18 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

14-19 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

15-20 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

16-21 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

19-24 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

20-25 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

21-26 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

22-27 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

23-28 มถินุำยน 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

26 มถินุำ-1 กรกฎำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 

27 มถินุำ-2 กรกฎำ 2559 39,900.- 37,900.- 36,900.- 7,900.- 
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อตัรำนีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)  ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย  3 % (กรณีออกใบก ากบัภาษี) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืน่ ๆ เชน่ ค่าโทรศพัท,์  ค่าซกัรดี,  ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพกั (มนิิบาร)์ และทวีชีอ่งพเิศษ, ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ 

นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถ//ค่าทปิไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรใ์นยุโรปโดยเฉลีย่ 30 Euro ตลอดทรปิ  
 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั / ท่าน) 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย  4 อาทิตย์ ก่อนการเดินทาง พร้อมช ำระงวดแรก 10,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช ำระทันทีก่อนกำร

เดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ไม่ว่ำกรณีใดใดท้ังส้ิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 กรณี ยกเลิกการเดินทาง 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าท้ังหมด  

 แจ้งล่วงหน้า 31 - 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ าตั๋วท่านละ 5,000 บาท 

 แจ้งล่วงหน้า 16-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1–15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์ 

 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีกำรคืนเงินท้ังหมด 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการเลื่อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  

 ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาทและอ่ืนๆ 

หมำยเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทาง

บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่ืนให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเครื่ อง และโรงแรมท่ีพักใน

ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย  แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน 

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ โดยบริษัท ฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ และ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้า

ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคนเข้า

เมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน   บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูต

งดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง  รวมท้ังบริษัท ฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออก

เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน  และตัวแทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนบริษัท ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

5. เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ท่ีได้ระบุไว้โดยท้ังหมด  
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