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วันที่สอง สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • 
เทือกเขาสแปร์โรว์ฮิล •จัตุรัสวิคเตอเรีย • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ • ถนนอารบัต (-

/กลางวัน/เย็น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ•สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี (-/-/-) 

 

15.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8เคาน์เตอร์ T สายการบิน Etihad Airways (EY) โดยมีเจ้าหน้าท่ี

อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

18.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนินานาชาติ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad 

Airways เท่ียวบินท่ี EY405 (ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6-7 ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 
 

22.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 

 



 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  RUS04 MOSS ZA ST  6D3N NOV18-EY-W05 

 

 

02.30 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโควว์ โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY65 

07.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย 

พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าท่ี 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลสS์parrow Hills หรือ เนินเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพของกรุงมอส

โคว ท่ีสามารถชมด้านล่างได้เกือบท้ังหมด จึงท าให้เลนิน ผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งน้ี

เป็นท่ีต้ังบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดในรัฐเซียจากน้ัน น าท่านชม ประตูชัยมอสโคว ท่ีบริเวณจัตุรัส วิคเตอเรีย ประตูชัยน้ีสร้าง

ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ ท่ีมีต่อนโปเลียน ในสงครามปาตริโอติค เมื่อปี ค.ศ. 1812  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ (Moscow Metro) ต่ืนตากับการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี กับสถาปัตยกรรม

หลากหลายรูปแบบ เช่นการประดับด้วยกระจกสี หินอ่อน เป็นต้น ชมพร้อมกบัชอปปิ้งท่ีถนนคนเดิน ถนน

อารบัต (Arbat Street) ท่ีต้ังอยู่ในใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือว่าเป็นหน่ึงในย่านโบราณท่ีสุดของ

มอสโคว์ ท่ีมีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์มาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร เต็มไปด้วย
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วันที่สาม เมืองซาร์กอร์ส•โบสถ์โฮลีทรีนิตี้ •โบสถ์อัสสัมชัญ • บ่อน้้าศักดิ์สิทธิ์ •ตลาดอิสไมโลโว  •มหา
วิหารเซนต์เดอะซาเวยีร์ (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

 

ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปินอินด้ี ท่ีมาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่

มีใครยอมใคร 

 

 

 

 

 

 

  เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 
 

 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เป็นเมืองท่ีต้ังอยู่ห่างจาก

มอสโคว ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 70 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เป็น

ท่ีต้ัง ของศาสนสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดและเก่าแก่ ท่ีสุด ในคริสต์ศตวรรษท่ี 

14-17 เป็นท่ีแสวงบุญท่ีศักด์ิสิทธิ์ของประเทศ โดยประวัติแรกเริ่ม ในปี 

ค.ศ.1354 นักบุญเซอร์เยฟโปสาด (SergiyeyPosad) หรือ เซอร์เจียส
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(Sergius) แห่งราโดเนซ(Radonezh) เดินทางมาแสวงบุญจนถึงเมืองน้ี และเลือกสถานท่ีน้ีเพราะว่ามีความ

สงบ นักบุญเซอร์เจียสได้บ าเพ็ญเพียรจนบรรลุ สามารถรักษาคนไข้ให้หายได้ อีกท้ังในยามทหารจะออกศึก 

ถ้ามาขอพรก็จะชนะศึก ท าให้เป็นท่ีศรัทธาอย่างมาก เมืองซาร์กอร์ส เป็นศูนย์กลางของคริสต์ศาสนา 

เน่ืองจากประกอบไปด้วยสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ต่าง ๆ ได้แก่ โบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) ซึ่งเป็นโบสถ์

แห่งแรกของเมือง อีกท้ังยังเป็นท่ีฝังศพของนักบุญเซอร์เจียสอีกด้วย แต่เดิมโบสถ์หลังน้ีสร้างด้วยไม้ และ

หลังจากท่ีมีการรื้อและขุดพื้นเพื่อก่อสร้างเป็นโบสถ์ปูน ก็ได้ขุดไปพบกับศพของนักบุญเซอร์เจียสซึ่งไม่เน่า

เปื่อยอยู่ข้างใต้น้ันด้วย ปัจจุบันลักษณะของโบสถ์แห่งน้ีก็เป็นโบสถ์สีขาว มีหลังคาเป็นยอดโดมสีทองอร่าม

โดยเฉพาะ เวลาต้องแสงอาทิตย์จะสวยงามมาก ส่วนภายในก็ยิ่งมีความงดงามอลังการด้วยภาพเขียน

แบบเฟรสโก (เขียนบนปูนเปียก) ท้ังบนผนังและบนเพดาน อีกท้ังยังมีภาพไอคอน หรือภาพวาดรูปนักบุญ

ต่างๆ ประดับอยู่ถึง 5 ชั้น และมีโคมไฟระย้าสวยงามมาก เมื่อออกมาจากโบสถ์ทรีนิต้ีแล้ว น าท่านมายัง 

โบสถ์อัสสัมชัญ (AussumptionCatherdral) โบสถ์ส าคัญอีกแห่งหน่ึงท่ีน่ี โบสถ์หลังน้ีชื่อเหมือนกับโบสถ์อัสสัมชัญ

ในเครมลิน แถมยังมีลักษณะคล้ายกันอีกคือเป็นอาคารสีขาว ช่องประตูหน้าต่างท าเป็นวงโค้ง มียอดโดมห้า

ยอด จะต่างก็ตรงท่ีโบสถ์อัสสัมชัญท่ีเครมลินจะเป็นโดมสีทอง แต่ท่ีน่ีจะเป็นโดมสีน้ าเงินมีลวดลายเป็นดาวสี

ทองดวงเล็ก มีโดมตรงกลางเท่าน้ันท่ีเป็นสีทอง ภายในโบสถ์แห่งน้ีมีโลงศพของนักบวชส าคัญๆ อยู่มากมาย 

มีภาพวาดไอคอน และโคมไฟระย้าสวยงามมากเช่นกันเมื่อออกมาด้านนอกโบสถ์อัสสัมชัญแล้ว จะพบหอ

ระฆัง ท่ีต้ังสูงสง่าอยู่ข้างๆ มองไปทางด้านหน้าก็จะเห็นอาคารสามชั้นสีแดงสวยงาม น่ันก็คือ สุสานของพระ

เจ้าซาร์และครอบครัว และใกล้ๆ กันน้ันก็จะเป็นบ่อน้้าศักดิ์สิทธ์ิ (Chapel over the well) ซึ่งมีต านานว่าไว้ว่ามี

ชายตาบอดได้มาล้างหน้าท่ีตาน้ าแห่งน้ีแล้วท าให้ตาท่ีบอดสามารถมองเห็นได้อีกครั้ง จึงมีผู้คนมากมายท่ี

ต้องการได้น้ าจากท่ีน่ีไปด่ืมกินเพื่อความเป็นมงคล ดังน้ันจึงมีการต่อน้ าจากตาน้ าน้ันขึ้นมาเป็นน้ าพุ 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว และเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Ismailova Market) ตลาดสินค้าหัตถกรรมและ

ของเก่าอันลือชือ่ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเป็นศูนย์กลางทางการค้าของ

ท่ีระลึก และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ต้ังอยู่ท่ีสถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทาง

ตะวันออกของกรุงมอสโคว์ เรียกได้ว่า  

ราคาถูกท่ีสุด และยังมีให้เลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมให้อิสระแก่ท่านไดเ้ดินเท่ียวชมและเลือก

ซื้อของท่ีระลึก 
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วันที่ส่ี มอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน •โบถส์อัสสัมชัญ • พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์•จัตุรัสแดง •
มหาวิหารเซนตบ์าซิล ห้างสรรพสินค้า GUM • ชมการแสดงละครสตัว์      (เช้า/กลางวัน/

เย็น) 

 

 

จากนั้น  น าท่านชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์(St.Saviour Cathedral)หรือท่ีเรียกกันว่า มหาวิหารโดม

ทอง เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ต้ังอยู่ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศ

รัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ท่ี 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตา

แด่พระเป็นเจ้าท่ีทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้

เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ป ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น ชมความสวยงามและเจริญรุ่งเรืองของ กรุงมอสโคว์ ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซียท่ี

ยิ่งใหญ่ น าท่านเข้าชม พระราชวังเคลมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดก าเนิดของ

ประวัติศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ท่ีน่ีเปรียบเสมือนหัวใจของกรุง

มอสโคว์ อีกท้ังยังเป็นท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จนกระทั่ง พระเจ้าซารป์ีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไป

ประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื่อวา่ท่ีน่ีเป็นท่ีสถิตย์ของพระเจ้า ปัจจบุันเปน็พิพิธภัณฑ์ 

ท่ีส าหรับการจัดประชุมของรฐับาล และรับรองแขกระดับประเทศ ชมโบสถ์อสัสัมชัญ วิหารหลวงเก่าแก่ ท่ี

ถือว่าส าคัญท่ีสุดในเคลมลิน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าท่ีมีมาก่อน

แล้ว ใช้เพื่อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพธิีกรรมทางศาสนา 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานท่ีส าคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้าง 

ในสมัยคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนย์รวมเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เช่น  
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งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประท้วง ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและ 

ยังถือได้ว่าเป็นจัตุรัสท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก บริเวณโดยรอบ  

ยังประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคัญของประเทศ อกีหลายแห่งท่ีสามารถ 

ไดช้ม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซลิ(Saint Basil’s Catherdral)  

สถานท่ีท่ีซึ่งถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการ 

ขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ  

ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก  

ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานท่ี 4 จอมโหด  

เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลท่ีเมืองคาซาน 

และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวหิาร จึงท าให้เป็นท่ี 

พอพระทัยของพระเจ้าอีวานท่ี 4 เป็นอย่างมาก จึงมีค าส่ังให้ปูนบ าเหน็จ 

แก่สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาท้ังสองข้างทิ้งเสีย เพื่อไม่ให้สถาปนิคผู้น้ี 

สามารถสร้างส่ิงสวยงามกว่าน้ีได้อีก การกระท าของพระองค์ในครั้งน้ัน  

ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour clock tower) ท่ีต้ังอยู่บนป้อมสปาส 

สกายา เป็นศิลปะแนวโกธิค ปลายยอดถูกประดับด้วยดาว 5 แฉกท่ีท ามา 

จาก ทับทิม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้ประดับในปี ค.ศ.1995 น าท่านเข้าชมและชอปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า

กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็น

ห้างสรรพสินค้าชั้นน า 

จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เส้ือผ้า เครื่องส าอาง น้ าหอม แบรนด์ดังท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้และต่ืนตากับการแสดงกายกรรมมายากลของ ละครสัตว์Circus 

Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ท่ีได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบการแสดง ท่าน
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วันทีห่้า สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย•สนามบินนานาชาติ อาบูดาบี  (เช้า/-/-) 

 

วันที่หก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  (-/-/-) 

 

สามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกได้อีกด้วย **กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึง่บางกรณีงด

การแสดงโดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบริการส่วนนีใ้ห้ 
ที่พัก Vega Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 
 
 

 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว่ มอสโคว ประเทศรัสเซีย เพื่อเดินทางสู่ สนามบิน

นานาชาติอาบ ูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

 

12.35 น. เดินทางสู่เพื่อเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอาบ ูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยเท่ียวบินท่ี EY68 

19.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

23.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยเท่ียวบิน EY40 

 

 

08.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

…………………………………………………………………………………..……………………. 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
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** คณะเดินทางจ้านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 
 
 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 
✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อาบูดาบี-มอสโคว-อาบูดาบี-

กรุงเทพฯ  
สายการบินเอดิฮัท (EY) 

✓ ภาษีน้้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
✓ ค่าระวางน้้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 

วันเดินทางราคา รสัเซีย มอสโคว์ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินเอทฮิัด(EY) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 
เด็กไม่มี

เตียง 
พักเด่ียว 

2 พ.ย. 61 7 พ.ย. 61 
EY405/EY65 
EY68/EY406 35,900 35,900 34,900 6,000 

15 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 
EY405/EY65 
EY68/EY406 35,900 35,900 34,900 6,000 

6 ธ.ค. 61 11 ธ.ค. 61 
EY405/EY65 
EY68/EY406 35,900 35,900 34,900 6,000 

21 ธ.ค. 61 26 ธ.ค. 61 
EY405/EY65 
EY68/EY406 35,900 35,900 34,900 6,000 
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✓ ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น้าเที่ยวคนไทย 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 
อัตราคา่บรกิารไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน้้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก้าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรดีที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด
หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50USD/ท่าน 

 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋า แต่ละโรงแรม 
 

เงื่อนไขการส้ารองท่ีน่ัง 

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถงึ 20 ท่าน ทางบริษทัจะขอเลื่อนการเดนิทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อท้าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 
20 วันก่อนการเดินทาง 
2.กรุณาจองทัวรล์่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมดัจ้า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช้าระทันทีก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า15 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช้าระก่อนเดินทาง21วัน) 
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3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดนิทางต้องท้าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ้าให้ทั้งหมด ยกเวน้ใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขตัฤกษ ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินมดัจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
3.2ยกเลิกการเดินทางหลังช้าระเต็มจ้านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท้าการ
เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง 
5.กรณีที่ท่านมเีดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ภายในเช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามทีเจ้าหน้าทีทุ่กครั้งก่อนท้าการออกตั๋วหรือช้าระค่าทวัร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท
บินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งใหท้ราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบ
ทุกกรณี 
 

โรงแรมท่ีพัก 
❖ ส้าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน้าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียง
ใหญ่กับเตียงพับเสริม  

❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท้าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Singleห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

❖ โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้้า ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

❖ กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fairเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
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➢ บริษัทฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค้านึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเปน็ส้าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทาง

เพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไมน่้อยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหาก
อายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ้าตัว ซึง่ไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ
,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบ
เหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเปน็การช้าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช้ารดุจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตามอัตราค่าน้้ามนัหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทาง
บริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักล่าว 

➢ เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบรษิัทฯหรือช้าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ 
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไวข้้างตน้นี้แล้วทั้งหมด 
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➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ้าหรือคา่ทัวร์ทั้งหมด 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั้งสิน้ 

➢ ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบหุรี่ บนรถโค้ช,โรงแรม และสถานที่ต่างๆ จะมี
ข้อก้าหนดทีช่ัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส้าหรับผูสู้บบุหรี่ 

➢ หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ คริสมาสตห์รือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป/รสัเซีย ร้านคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่  
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า
อย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


