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วันท่ี 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบนิสุวรรณภูมเิคานเ์ตอรส์าย

การบินเอทิฮัด (EY) พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
วันท่ี 2 กรุงมอสโก-พระราชวังเครมลินแห่งมอสโก-พพิิธภัณฑค์ลังอาวุธเครมลิน-โบสถอ์ัสสัมชัญ

จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนตเ์บซิล-หอคอยนาฬิกาซาวิเออร-์ห้างกุม-จุดชมวิวสแปรโ์รวฮิ์ลล ์
00.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโก โดยสายการบิน เอทิฮัด (EY) เท่ียวบินท่ี EY407 

(21.05-00.30) / EY063 (02.25-06.55) ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง 55 นาที 
(รวมเวลาแวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบินอะบูดาบี) บริการอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

06.55 น.  เดินทางถึง กรุงมอสโก (MOSCO) ประเทศรัสเซีย (RUSSIA) (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 



 
 
 
 
 
 
 

 น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ กรุงมอสโก (MOSCOW) 
มอสโกเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศรสัเซีย มอสโกก็ยงัคงเป็นศนูยก์ลางทางการเมือง
และเศรษฐกิจ วฒันธรรม และวิทยาศาสตร ์ของอาณาจกัรมาโดยตลอด ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุัน ดว้ยความ
เป็นจุดศูนยก์ลางของเศรษฐกิจนั้น จึงท าใหอ้าณาจักรนีม้ี
ค่าครองชีพสูงสุดในโลกเช่นกัน น าท่านเดินทาง เข้าชม  
พระราชวังเครมลินแห่งมอสโก (GRAND KREMLIN 
PALACE)  “เครมลิน”  ในภาษารัสเซียนั้น มีความหมาย
แปลว่าป้อมปราการ พระราชวังเครมลินยังตั้งบนริมฝ่ัง
แม่น า้มอสโคว ในอดีตท่ีน่ีเคยเป็นท่ีประทบัของกษัตริยข์อง
รัสเซีย แต่หลังจากมีการเป ล่ียนแปลงการปกครอง 
พระราชวังแห่งนีก้็ไดเ้ปล่ียนเป็นรฐัสภาของเครมลิน และ
ปรบัปรุงใหม่ใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของ
รัสเซีย รวมถึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
โลกอีกด้วย จากนั้น น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์คลัง

อาวุธเครมลิน (THE ARMORY CHAMBER) หรือท่ีเรียก
กันว่า “อารเ์มอรร่ี์ แชมเบอร”์  ซึ่งเป็นอนุสรณส์ถานทาง
ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมมากมายท่ีเป็นมรดกโลก ท่ีแห่งนีย้ังมีสมบัติล า้ค่ามากกว่า 
4,000 ชิน้ เรียกง่ายๆว่าเป็นคลังแสงสมบัติเลยก็ว่าได ้ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวังเครมลิน ภายดา้นใน
เป็นท่ีเก็บรกัษาเครื่องราชกกุธภณัฑอ์นัเก่าแก่, คอลเล็กชั่นทองค าและเงินในแต่ละยคุของรสัเซีย มีทัง้เสือ้ผา้ 
ชุดในพิธีต่าง รวมไปถึงเครื่องประดับของพระเจา้ซารแ์ละ
ซารีน่าท่ีหาชมไดย้าก และประเมินค่าไม่ไดอ้ีกมากมาย ทัง้
มีรถทรงมา้ ท่ีน่ียังมีเก็บไวทุ้กคันทุกรุ่น ทุกสมัย ซึ่งท่านจะ
ไดพ้บเห็นความยิ่งใหญ่และความมั่งคั่งของรฐัรสัเซียท่ีมีมา
ตัง้แต่ในสมยัอดีตจนถึงปัจจบุนั น าท่านถ่ายภาพคู่กบั ปืน
ใหญ่ซาร ์(THE TSAR CANNON) เป็นปืนใหญ่ยคุแรกท่ี
มีการจัดแสดงในพืน้ท่ีของมอสโกเครมลิน เป็นอนุสาวรีย์
ศิลปะการหล่อปืนใหญ่ของรสัเซียหล่อดว้ยทองสมัฤทธิ์ในปี 2129 และแวะชม อีวานหอระฆัง  (IVAN THE 

BELL TOWER)  เป็นหอระฆงัแห่งแรกของมอสโกท่ีถกูสรา้งขึน้ดว้ยหิน และเป็นหอคอยท่ีมีโครงสรา้งของเค



 
 
 
 
 
 
 

รมลินท่ีสูงท่ีสุด การออกแบบมีความสวยสะดุดตา และมี
ความส าคัญทางประวติัศาสตรม์ากมาย ส่วนดา้นล่างของ
ระฆังนั้นเป็นโบสถ ์Church of Ioann Lestvichnik ท่ีอยู่ใต้
ระฆัง ในอดีตกลุ่มนโปเลียนพยายามท่ีจะระเบิดหอระฆงันี้
แต่ไม่ เป็นผลส าเร็จ  จากนั้นน าท่านเยี่ยมชมสถานท่ี
ศักด์ิสิทธิ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ หรือ โบสถอ์ัสสัมชัญ 

(DORMITION ASSUMPTION CATHEDRAL) ท่ีแห่งนีม้ี
อายุมากกว่า 600 ปี และเป็นวิหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในพระราชวังเครมลิน การสรา้งโบสถนี์ไ้ดส้รา้งทับโบสถไ์ม้
เก่าท่ีมีมาแต่เดิม ในปัจจบุนัใชเ้ป็นสถานท่ีส าคญัในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงศ์ ดว้ยความ
สวยงามทางสถาปัตยกรรม การตกแต่ง และคุณค่าทางประวัติศาสตร ์จึงท าใหว้ิหารอัสสัมชัญแห่งนี ้ไดร้บั
การบนัทึกใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย น าท่านเยี่ยมชม จัตุรัสแดง (RED SQUARE)  จัตุรสัแดง

มาจากภาษารสัเซียท่ีแปลว่าสวยงาม การสรา้งจตัรุสัแดงนี้
มีจุดประสงคเ์พื่อปรบัปรุงความปลอดภยัของพระราชวงัเค
รมลิน โดยการสรา้งพืน้ท่ีนอกก าแพงวงัส าหรบัใชย้ิงเพราะ
ต าแหน่ง ท่ีจัตุรัสแดงตั้งอยู่นั้นขาดแนวป้องกันทาง
ธรรมชาติ โดยพื ้นท่ีของจัตุรัสแดงในสมัยนั้นถือเป็น
ศูนย์กลางของการค้าขาย น าทางเดินมาฝ่ังตรงข้ามเพื่อ
ถ่ายภาพกับ  มหาวิหารเซนต์เบซิล  (ST.BASIL’S 

CATHEDRAL) เป็นสัญลักษณท่ี์ส าคัญของกรุงมอสโกถกู
สรา้งขึน้เพื่อฉลองชยัชนะเหนือพวกมองโกลผลจากชยัชนะ
ครัง้นีท้  าใหร้สัเซียสามารถรวมชาติได้เป็นปึกแผ่น เดิมทีม
หาวิหารเซนต์บาซิล เป็นเพียงโบสถ์ขนาดเล็กท่ีบรรจุศพ
ของนักบุญเท่านั้น มหาวิหารเซนต์บาซิลนี้มีรูปทรงท่ีไม่
เหมือนโบสถอ์ื่น คือมีโดม 8 โดม ลอ้มรอบโดมท่ี 9 ท่ีอยู่ตรง
กลาง ท าใหอ้าคารมีรูปทรงแปดเหล่ียมเป็นโดมทรงคล้าย
หัวหอม และคล้ายรูปแท่งเทียนก าลังลุกไหมบ้นปลายล า



 
 
 
 
 
 
 

เทียน ท าใหป้ระชาชนนบัถือและเชื่อว่าเป็นเครื่องบูชาเทพ
เจา้บนสวรรค ์บริเวณใกลเ้คียงท่านจะไดพ้บกับ หอคอย
นาฬิกาซาวิเออร์ (SAVIOUR CLOCK TOWER) เป็น
ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม 
สรา้งขึน้เพื่อตัง้เป็นแนวการป้องกนัท าหนา้ท่ีป้องกนัประตู
ทางเดิน และเป็นอีกหน่ึงในสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่นท่ีสุด
ของอ านาจเก่าแก่หลายศตวรรษและชยัชนะของรฐัรสัเซีย
คือหอคอยแห่งนีน้ั่นเอง แวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกเรียบรอ้ยแล้ว น าท่านช็อปปิ้งต่อท่ี ห้างสรรพสินค้ากุม 
(GUM) เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงมอสโควและนับเป็นสถานท่ี  หน่ึงท่ีมีความเก่าแก่ทาง
สถาปัตยกรรมของรสัเซีย ตวัอาคารมีทัง้หมด 3 ชัน้ ประกอบไปดว้ยรา้นคา้กว่า 200 รา้น ตัง้อยู่บริเวณจัตุรสั
แดง ใจกลางกรุงมอสโคว ท่ีน่ีมีสินคา้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสือ้ผา้ รองเทา้ น า้หอมกว่า 1,000 
ชนิด ยงัมีทัง้รา้นอาหารชัน้เลิศหลายรา้น ตัง้แต่รา้นอาหารฟาสตฟ์ู้ด ไปจนถึงรา้นอาหารระดบั 5 ดาวใหท่้าน
ไดเ้ลือกชิม เลือกช็อปไดอ้ย่างสบายใจ จนถึงเวลาอนัสมควร 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที่ HOTEL NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันท่ี 3 เมืองซากอรส์-มหาวิหารแห่งเซนตเ์ซอรจ์ิอุส-หอคอยโทรทัศนแ์ละวิทยุแห่งกรุงมอสโก 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซากอรส์ (ZAGORSK) เป็นเมืองท่ี
ตัง้อยู่ห่างจากเมืองมอสโคว ์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ประมาณ 70 กิโลเมตร เป็นเมืองเล็กๆท่ีเงียบสงบชานกรุง
มอสโคว์ เดินทางถึง เซอร์กิเยฟ พาสาด (SERGIYEV 

POSAD) หรือ ซากอรส์ (ZAGORSK) เป็นเมืองท่ีก่อตัง้ขึน้
จากการเป็นโบสถ์และส านักสงฆ์โบราณอายุ 700 ปีและ
ไดร้บัความนบัถือต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุัน แมจ้ะทรุดโทรม
ลงในยคุโซเวียต และยงัเป็นศนูยก์ลางทางศาสนาท่ีใหญ่โต
และเก่าแก่ ท่ีสุดของรัสเซีย เมืองนี้เป็นท่ีแสวงบุญของ
นักบุญทั่วประเทศ และยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอารามออร์
โธดอกซ ์ซึ่งเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมของทริ นิตี เซอรก์ิอุส 



 
 
 
 
 
 
 

ลาวรา ท่ีไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกอีกดว้ย น าท่านเขา้ชม มหาวิหารแห่งเซนต์
เซอร์จิอุส  (THE HOLY TRINITY RUSSIA-ST. SERGIUS LAVRA)  เป็นอาสนวิหารระดับสูงของ
คริสตศาสนานิกายออรโ์ธดอกซ ์ตัง้ตามชื่อของนักบุญ St. Sergius ท่ีชาวบา้นเชื่อกันว่าเป็นผูว้ิเศษ สามารถ
รกัษาโรครา้ยใหห้ายเป็นปกติไดจ้นเป็นท่ีเล่ืองลือไปทั่ว แมก้ระทั่งพระมหากษัตริยแ์ละพระราชินียังเสด็จมา
ประกอบพิธีทางศาสนาท่ีเมืองนีเ้ป็นประจ า นอกจากท่ีน่ีมีความส าคัญทางศาสนายังมีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตรอ์ีกดว้ย เพราะเคยใชเ้ป็นป้อมปราการท่ีพักส าหรบัเหล่าทหารในช่วงปี ค.ศ.1608-1610 ท่ีใช้
ป้องกนัการรุกรานจากทหารฝ่ัง และเคยเป็นสถานท่ีหลบภยัอีกดว้ย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านเขา้เยี่ยมชม หอคอยโทรทัศน์และวิทยุแห่งกรุงมอสโก 

(OSTANKINO TELEVISION TOWER)  เ ป็นหอ ส่งสัญญาณ

โทรทัศน ์Ostankino เป็นหอคอยท่ีสูงเป็นอันดับ 4 ของโลกและใน

ทวีปยุโรป นอกจากนีย้ังมีโครงสรา้งยืนอิสระท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีก

ด้วย  อาคารถูกสรา้งขึน้ในสหภาพโซเวียตเพื่อเป็นเกียรติแก่วัน

ครบรอบ 50 ปี การปฏิวัติเดือนตุลาคมปี 2460 หอคอยนีใ้ชส้ าหรบั

การออกอากาศทางวิทยแุละโทรทัศน ์ความงดงามของหอคอยเป็น

สญัลกัษณข์องการพฒันาสถาปัตยกรรมสหภาพโซเวียต เป็นอาคาร

ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุแห่งหน่ึงในยโุรปจนถึงปัจจบุนั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
ค ่า สุดพิเศษ!! ชมโชวท์ี่น่าตื่นตาตื่นใจ CIRCUS SHOW โชวล์ะครสัตว ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก 

พักที่ HOTEL NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันท่ี 4 กรุงมอสโก-พระราชวังซาริซิน่า-ถนนอาราบัท-ตลาดอิสไมโลวา่-สถานีรถไฟใต้ดินกรุง
มอสโก-มหาวิหารเซนตซ์าเวียร์-ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ลล ์



 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังซาริซิน่า (TSARITSYNO 

PALACE) เป็นพระราชวังฤดูรอ้นของพระนางแคทเธอรีน 
และเป็นพระราชวังในกรุงมอสโก ท่ีมีสถาปัตยกรรม
ภายนอก ท่ีสวยงามและใหญ่โต มีสวนสาธารณะดา้นหนา้ท่ี
กว้างขวางและร่มรื่น ส่วนภายในโดยเฉพาะในส่วนของ 
Grand Palace มีการตกแต่งอย่างหรูหรา ดว้ยสีทองและสี
ขาว พระราชวังแห่งนี้มีฉายาว่าเป็นพระราชวังท่ีถูกลืม 
เพราะไดก้่อสรา้งขึน้มาเมื่อปี 1775 แต่ก็ยังก่อสรา้งไม่เสร็จ
สมบูรณ ์อันเน่ืองมาจากงบประมาณไม่พอต่อการก่อสรา้ง
นั้นเอง หลายปีต่อมา รฐับาลไดด้ าเนินการสรา้งต่อจนเสร็จ
สมบูรณใ์นปี 2007 อีกที จากนั้นน าท่านอิสระช็อปปิ้งย่าน 
ถนนอาราบัท (ARBAT STREET) เป็นถนนเส้นเก่าแก่
นับว่าเป็นสถานท่ีส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองประวัติศาสตรข์องกรุงมอสโกนับว่าเป็นถนน
การคา้ท่ีส าคัญ มีความยาวประมาณเกือบ 2 กิโล มีวิวทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรป และ
เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะ ภาพวาด จากศิลปินและช่างฝีมือท่ีมีความสามารถอย่างหลากหลาย มีรา้นนั่งชิ
วสดุชิค มีคาเฟ่ รา้นกาแฟ รา้นขนม รวมไปถึงมีของท่ีระลึก เช่น ตุ๊กตาพืน้เมือง รูปลอ้เลียน หมวก กระเป๋า และ
สินคา้อีกหลากหลาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  เพื่ อความจุ ใจน า ท่านช็ อป ปิ้ ง  ตลาดอิ ส ไม โลว่ า 

(IZMAILOVO MARKET) เป็นตลาดขายของท่ีระลึกท่ีถูก
ท่ีสดุในประเทศรสัเซีย ตลาดท่ีมีเอกลกัษณ ์ไม่เหมือนใคร มี
ทัง้ตุ๊กตาขนดก ตุ๊กตามาทรอสกา เสือ้ผา้พืน้เมือง รองเท้า 
หมวก ขนสุนัขจิ ้งจอก ผ้าพันคอ ปลอกหมอน นาฬิกา 
ภายในแบ่งออกเป็นสองโซนหลัก คือ โซนขายของฝากท่ี
นักท่องเท่ียวนิยมมาเลือกซือ้ของทีระลึก อีกโซนเป็นพืน้ท่ี
ขายของเก่าหรือของมือสอง เช่นอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน 
เครื่องมือเครื่องใช ้วตัถโุบราณ ของใชใ้นบา้นต่างๆ  



 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางต่อไปยัง สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค (MOSCOW METRO STATIONS) สถานีรถไฟใต้
ดินท่ีน่ี นอกจากเป็นการขนส่งเพื่อความสะดวกสบายแก่ผูโ้ดยสารแลว้นั้น ยังมีความเป็นมาท่ีน่าสนใจมากๆ 
เช่นกนั ซึ่งเป็นสถานนีรถไฟฟ้าใตดิ้นท่ีมีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก รวมไปถึงสถาปัตยกรรมท่ีมีการตกแต่ง
ของภายในใหม้ีความโดดเด่น แต่ละสถานีมีความสวยงามท่ี
แตกต่างกนัไป จึงเป็นท่ีน่าสนใจของนกัท่องเท่ียวและพากัน
เดินทางมาเพื่อชมความงามของสถานีรถไฟแห่งนี ้จากนั้น 
น าท่านเข้าชม มหาวิหารเซนตซ์าเว ียร ์ หรือ มหา
ว ิห า ร โดมทอง  (CATHEDRAL OF CHRIST THE 
SAVIOUR) ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้มอสควา กลางกรุงมอสโคว 
สร้างขึน้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน ในสมยัของพระเจา้ซารท่ี์ 1 ซึ่งวิหารนีม้ีความส าคญัอย่างมากเน่ืองจากเป็นสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาท่ีส าคญัของประเทศรสัเซีย ตัง้แต่ในสมยัอดีตจนถึงปัจจบุนั ** หากมีพธิีกรรมทางศาสนา จะไม่

อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ภายในมีภาพโมเสก มีภาพวาดฝาหนงัวิจิตรงดงาม และมีชัน้ใตดิ้นใหท่้านไดเ้ขา้ชม ** 
ภายในหา้มถ่ายภาพ ** ดา้นนอกมีสะพานขนาดยาวท่ีเชื่อมอีกฝ่ังหน่ึงของแม่น า้มอสโคว สามารถชมบรรยากาศ
ได้โดยรอบ จากนั้นน าท่านขึน้สู่จุดชมวิว ยอดเขาสแปร์
โรวฮิ์ลล ์(SPARROW HILLS) หรือเนินเขานกกระจอก ให้
ท่านชมความสวยงาม ซึ่ งจดเป็นบริ เวณท่ีมอง เ ห็น
ทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยู่เบือ้งล่างได้โดยทั้งหมด 
ปัจจุบันพืน้ท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว 
ในสแปรโ์รวฮ์ิลสม์ีมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและใหญ่ท่ีสดุ
ในรสัเซีย และท่ีน่ีคู่รกันิยมมา ถ่ายภาพแต่งงาน รวมถึงเป็น
จดุท่ีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของกรุงมอสโคว 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
พักที่ HOTEL NOVOTEL MOSCOW KIEVSKAYA หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ี 5 กรุงมอสโก-สนามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียม
ตวัเดินทางกลบั 



 
 
 
 
 
 
 

12.35 น.  ออกเดินทางจาก กรุงมอสโก กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอทิฮัด (EY) เท่ียวบินท่ี EY064 (12.35-
18.50) / EY402 (21.45-07.20) (ใชร้ะยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15 ชั่วโมง บริการอาหารและ
เครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

วันท่ี 6 กรุงเทพ... (สนามบินสุวรรณภูมิ) 
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง  

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

อาทติย-์ศุกร ์ 17-22 เม.ย. 65 49,999.- 49,999.- 6,500.- 

อาทติย-์ศุกร ์ 08-13 พ.ค. 65 49,999.- 49,999.- 6,500.- 

อาทติย-์ศุกร ์ 15-20 พ.ค. 65 49,999.- 49,999.- 6,500.- 

อาทติย-์ศุกร ์ 05-10 ม.ิย. 65 49,999.- 49,999.- 6,500.- 

อาทติย-์ศุกร ์ 19-24 ม.ิย. 65 49,999.- 49,999.- 6,500.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมค่าใชจ้า่ยมาตราโควิดในรายการทวัร ์!!! 

1.ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารใชใ้นการเช็คอนิขากลบัประเทศไทยค่าใชจ้่าย ส่วนนีไ้ม่รวมอยูใ่นค่าทวัรม์ี (อตัรา

ค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 

2.กลบัถึงไทย ค่าท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใชจ้่ายไม่รวมอยู่ในค่าทวัร ์ 

ดรูายชื่อโรงแรม SHA+ ไดท่ี้ https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 

 

 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

5. ค่าน ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 30 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์เป็น
ตน้  

3. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการ
ขายโปรแกรมไปแลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 65 เหรยีญดอลลา่ร ์

สหรฐัอเมรกิา (USD) หรอื เป็นเงนิไทยประมาณ 2,000 บาท (THB) 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 25,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดร้ับเงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิ
ยืน่วซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการ
จองทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อ

เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบ คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจกอ่นการ
จองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรค
ประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่าน

และครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะ

ดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ่้าย ประมาณ 
30,000 บาท  



 
 
 
 
 
 
 

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนื่องจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที่
สายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณี

ทีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ ี
ปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถ
ยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อ
ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิ

จากการยกเลกิของท่าน  
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิท

ฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทีไ่ม่
สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทูตฯ เรยีก

เก็บ  
4. กรณียืน่วซี่าแลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์

หรอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วี

ซา่ / คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่
กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่า
ทัวรท์ัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่
วา่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 
เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืง

เต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทัดรัตและไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง
อาจมลีักษณะแตกตา่งกัน  


