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   มอสโคว-์ซากอรส์  วนั  คืน 
 

    

 

กาํหนดการเดินทาง   -  มิ.ย.   
 

วนัแรก   กรงุเทพฯ – มอสโคว ์

.  น. นัดคณะพรอ้มกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชนั  ประตูหมายเลข  เคาน์เตอร ์Q สายการบินกาต้าร์

แอรเ์วย์ส  เจ้าหน้าทพีรอ้มคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
09.20 น. ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วย์ส เทียวบินที QR831 

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร ์ จากนันนําท่านเปลียนเครือง 

.  น. ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์ เทียวบินที QR229 

20.25 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขนัตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทางและรอรบัสมัภาระ จากนนันําท่านเขา้สูต่วัเมอืงมอสโคว ์ 

จากนันนําท่านเขา้สู่ทพีกั โรงแรม Izmailovo Gamma หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสอง  มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นําท่านออกเดนิทางเขา้สูต่วัเมืองมอสโคว ์เมืองหลวงทียิงใหญข่องรสัเซีย หรืออดีตสหภาพโซเวียตที

ยิงใหญ ่ ชมความวจิติรงดงามของ กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยีทยีงิใหญ่  

นําท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ทมีอีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขนึในปี ค.ศ.  โดยมกฎุราชกุมารแห่งนครเคยีฟ เจา้ชายยูร ิ

โดลโกรูก ีมรีบัสงัใหส้รา้งเพอืใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทเีป็นเหมอืนหวัใจ 

ของกรุงมอสโคว ์ตามความเชือของชาวรสัเซียเครมลนิคอืทสีถติย์ของพระเจ้า ปจัจุบันพระราชวงัเครมลนิ

เป็นพพิธิภัณฑ์ และทตีงัสถานทสีาํคญัหลายแห่ง เชน่ สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช

และสงิกอ่สรา้งอนืๆอกีมากมาย ชม โบสถอ์ัสสมัชญั วหิารหลวงทเีก่าแก่สาํคญัและใหญ่ทสุีดในเครมลนิ  



 

  
 

 

 

 

โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้กา่ทมีมีาก่อนแลว้ ใช้ในการประกอบพธิรีาชาภิเษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั

พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษ์ทใีหญ่ทสีุดในโลก (หมายเหต:ุ จาํกดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ  

รอบเท่านนัคอื .  / .  / .  / .  น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันันกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่าง 

เคร่งครดั)  จากนนัชม ชม พิพิธภณัฑ์อารเ์มอรรี์แชมเบอร ์ซึงเป็นทเีกบ็สมบตัลํิาค่าของกษตัรย์ิรสัเซยี 

อนัไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัค์งาชา้ง,ราชรถทองคาํ,เครอืงบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไข่

อสีเตอรท์หีาชมได้ยากยงิ จากนันชมโบสถ์อสัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษ์

ทใีหญ่ทสีุดในโลก  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านชมย่านธุรกจิการคา้ จตุัรสัแดง ทมีคีวามสาํคญัในหน้าประวตัศิาสตรก์ารเมอืงรสัเซยี ชมจตุัรสัแดง 
ซงึเป็นสถานทสีาํคญัตงัอยู่กลางใจเมอืงของมอสโคว์ เป็นจตัรุสัทสีวยงามทสีดุในโลก เป็นสถานทเีกบ็ศพ 

 เลนิน ศาสดาของประเทศสงัคมนิยม สรา้งดว้ยหนิแกรนิตและหนิอ่อนนับลา้นชนิ ตอกลงบนพนืจนกลายเป็น
ลานหนิโมเสกเป็นพนืทลีานกวา้ง ทางดา้นหน้าจตุัรสัแดงนัน เป็นทตีงัของกโิลเมตรทศีนูยข์องรสัเซยี สงัเกต
ไดจ้ากทพีนืถนนจะมสีญัลกัษณ์เป็นวงกลม และภายในวงกลมนีเองกจ็ะมนีักท่องเทยีวเขา้ไปยนืกลางวงกลม
นนั และโยนเศษเหรยีญขา้มไหลต่วัเองไปดา้นหลงัเพอือธิษฐานใหไ้ดก้ลบัมาทมีอสโควอ์กีครงั ลานกว้างของ
จัตุรสัแดงนมีพีนืทีกวา้ง  เมตร ยาว  เมตร ทาํหน้าทเีป็นสถานทจีดังานสาํคญัๆ ต่างๆ ของรสัเซยีมา
หลายยุคหลายสมยั บรเิวณจัตุรสัแดงยงัประกอบไปดว้ยสถานทท่ีองเทยีวอนืๆ รายรอบอกีมากมาย เช่น 
พระราชวงัเครมลนิ พพิธิภัณฑป์ระวตัศิาสตร์รสัเซีย และหา้งสรรพสนิคา้กมุ เป็นต้น  จากนันนําท่านถ่ายรปู
ภายนอกของ วิหารเซน็ต์บาซิล สญัลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ทสีรา้งขนึโดยพระเจ้าอวีานจอมโหด อนุสรณ์

สถานของผูนํ้าพรรคบอลเชวคิ ทปีจัจุบันล่มสลายไปกบัความยงิใหญ่ของสหภาพโซเวยีต สรา้งในสมยัพระ
เจา้อวีานท ี  จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณ มยีอดโดม  ยอดหลากสสีนัสวยงาม จนนักท่องเทยีวเรยีก
กนัว่า โบสถล์กูกวาด สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ที
หลงัจากสร้างเสรจ็กถู็กควกัดวงตาทงัสองขา้ง โดยคําสงัของพระเจา้อีวานท ี  หรอืกษัตรยิอ์วีานผูโ้หดรา้ย 
ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีมาก จงึมีคาํสงัใหป้นูบําเหน็จแก่สถาปนิกผูอ้อกแบบดว้ย
การควกัดวงตาทงัสอง เพอืไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ันสามารถสรา้งสงิทสีวยงามกว่านีไดอ้กี  จากนันใหท่้านชอ้ป
ปิงท ี ห้างสรรพสินค้ากมุ ห้างทเีป็นสถาปตัยกรรมทเีก่าแก่ของเมอืง สร้างมาตงัแต่ปีค.ศ.   ทงัใหญ่โต

และสวยงาม จาํหน่ายสนิคา้หลากหลายชนิด โดยเฉพาะสนิคา้แบรนดเ์นมชอืดงัหลากหลายแบรนด ์

คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ ภัตตาคารพนืเมอืง  

จากนันนําท่านเดนิทางกลบัทพีกั โรงแรม Izmailovo Gamma หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีสาม  มอสโคว-์ซากอส-มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่เมืองซารก์อส Zagorsk หรอื Sergiev Posad  เมอืงทางตะวนัตกเฉียงเหนือของ

มอสโคว ์ห่างจากมอสโควป์ระมาณ  กโิลเมตร ซากอรส์เป็นทตีงัของศาสนสถานทใีหญ่ทสีุดและเกา่แก่

เป็นเมืองทพีบโดยการแสวงบุญของนักบุญเซอรเ์กอเยฟ โปสาด หรอืเซอรเ์จยีส แห่งราโดเนซในปีค.ศ.  

เมืองนีเปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เป็นทตีงัของศาสนสถานทใีหญ่ทสีดุและเก่าแก่ทสีุด ในครสิต์ศตวรรษท ี 

-  เป็นทแีสวงบุญทศีกัดสิทิธ์ของประเทศ เป็นวทิยาลยัสอนศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอน

การวาดภาพไอคอน นําท่านชมโบสถเ์กา่แกแ่ห่งซารก์อส ทภีายในตกแต่งด้วยภาพนักบุญ มแีท่นสาํหรบั

ประกอบพธิขีองพระสงัฆราชและทสีาํหรบันักรอ้งนําสวด ชนัล่างเป็นห้องครวัสาํหรบัทําอาหารให้กบัคนจน 



 

  
 

 

 

 

จากนันชม โบสถอ์สัสมัชญั ทสีรา้งเลยีนแบบโบสถท์พีระราชวงัเครมลนิ เขา้ชมภายในไดเ้ฉพาะช่วงฤดรูอ้น 

และชมโบสถโ์ฮลทีรนิิต ีสรา้งในปี ค.ศ. -  เป็นโบสถ์แรกของเมอืงนี สถาปตัยกรรมแบบยอดโดมหวั

หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและไอคอน หา้มใชเ้สยีงภายในเป็นโบสถ์ททีาํพธิ ีท่านสามารถ

ร่วมสกัการะโลงศพของนักบุญเซอรเ์จยีสพรอ้มกบัประชาชนชาวรสัเซยีได.้.. จากนนัมเีวลาใหถ่้ายรปูกบัหอ

ระฆงั หรอืจะรองนําจาก บ่อนําศกัดสิทิธ ิกลบัไปเป็นศริมิงคล นําในบ่อเป็นนาํธรรมชาต ิมเีรอืงเล่าว่า 

ชายตาบอดเดนิทางมาทโีบสถ์แลว้คน้พบบ่อนําโดยบงัเอญิ หลงัจากนํานํามาล้างหน้า ความศกัดสิทิธกิท็าํให้

ชายตาบอดสามารถมองเหน็ได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําท่านเดนิทางกลบัสู ่มอสโคว ์ นําท่านเดนิชม ถนนอารบตั (Arabat Street) ชอืถนนนีปรากฏมาตงัแต่

ศตวรรษท ี  ในอดตีเป็นทอียู่ของชนชนัขนุนาง และศลิปินทมีผีูอุ้ปถมัภ์ ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนน

อารบัตเป็นย่านทพีกัของสมาชกิระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต์ ปจัจุบนัถนนอารบตั กลายเป็นถนนคนเดนิที

มชีอืเสยีงทสีุดของรสัเซีย เป็นแหลง่ของศลิปิน จติรกร ร้านขายของทรีะลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้  
คาํ รบัประทานอาหารคาํ ณ.ภัตตาคารจนี  

 จากนันนําท่านเดนิทางกลบัทพีกั โรงแรม Izmailovo Gamma หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี  มอสโคว ์

เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นําท่านชม วิหารเซน็ต์ เดอะซาเวียร ์สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ ี1 เพอื

เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญั ุตาแดพ่ระเป็นเจา้ททีรงชว่ยปกป้องรสัเซยีใหร้อดพน้จากสงครามน

โปเลยีน โดยใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 45 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ.1990 สตาลนิผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นขณะนนั

ไดส้งัใหทุ้บโบสถท์งิ เพอืดดัแปลงเป็นสระว่ายนําทใีหญ่ทสีุดในโลก จนเมอืปี ค.ศ.1994 ประธานาธบิด ีบอรสิ 

เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีารก่อสรา้งวหิารขนึมาใหม่ ดว้ยเงนิบรจิาคของคนทงัประเทศ ซึงจาํลองของเดมิได้

เกอืบรอ้ยเปอรเ์ซ็นต ์วหิารนจีงึกลบัมายนืหยดัทเีดมิอกีครงัโดยสรา้งเสรจ็สมบูรณ์และทําพธิเีมอืวนัท ี19 

สงิหาคม ค.ศ.2000 ปจัจุบนัวหิารนีใชใ้นการประกอบพธิกีรรมสาํคญัระดบัชาตขิองรสัเซยี 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บ่าย นําท่านขนึสู ่“ยอดเขาสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส์ (Spallow Hills)” เป็นจุดชมววิทมีองเหน็ทศันียภาพ

ของนครมอสโควทอียู่เบอืงล่างไดโ้ดยทงัหมด จงึทําให้เลนินผูนํ้าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดตี เลอืกเนินเขา
นกกระจอกแห่งนีเป็นทตีงับ้านพกัของตน ปจัจุบนัพนืทีดงักล่าวเป็นทตีงัของมหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็น
จุดชมววิทสีวยทสีุดในมอสโคว ์ใหท่้านถ่ายรปูกบัมหาวทิยาลยัมอสโคว ์ซงึสรา้งดว้ยสถาปตัยกรรมแบบเล
นนิ และยงัเป็นตน้แบบการสรา้งอาคารในยุคต่อๆ มา จากนนันําท่านเดนิทางสู่ Outlet Village แหล่งชอ้ป

ปิงอกีแห่งหนึงของมอสโคว ์มเีวลาให้ท่านชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงรวมถงึสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ อาท ิAdidas, 
Converse, Crocs, Furla, Guess, Nike, Puma, Quicksilver, Samsonite, Tommy Hilfiger เป็นตน้ เพอื

ความสะดวก อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั    

18.00 น. สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางสู ่สนามบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เนืองจากการจราจรใน 

กรงุมอสโควค์อ่นข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จงึมีความจาํเป็นต้องเผือ 

เวลาในการเดินทางสู่สนามบิน 

.  น.  ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เทียวบินที QR230 



 

  
 

 
 
 
 

วนัทีห้า   กรงุเทพฯ 

.  น.  เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร ์จากนันนําท่านเปลียนเครอืง 

.  น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบินกาต้ารแ์อรเ์วยส์  เทียวบินที QR832 
19.00 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

อตัราค่าบริการ  

 

 

 

 

 

 
**ไม่รวมค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท์้องถิน และ ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ ,  บาท  

(กรณุาชาํระค่าทิปพรอ้มค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
 

หมายเหต ุ
1. อตัราคา่เดนิทางนเีป็นราคาโปรโมชนัตอ้งมจํีานวนผู้โดยสารทเีป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตาํกวา่  ท่าน และจะต้องชําระมัดจาํ 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

2. บตัรโดยสารของการบนิเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเดก็  

3. โรงแรมในรสัเซยี ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุตาํกว่า  ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ  
 

อตัรานีรวมบริการ 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบินกาต้าร์แอรเ์วยส์ ชนัประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว-์โดฮา-กรงุเทพฯ 

 ค่าโรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบุ (สองท่านต่อหนึงหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทต่ีาง ๆ ตามรายการทรีะบุ 

 ค่าอาหารและเครอืงดมืและคา่รถรบัส่งระหว่างนําเทยีวตามรายการทรีะบุ 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 มคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทคีอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุตาํกว่า  ปี และผู้ใหญ่ที
อายุเกนิ  ปี จะไดร้บัการคุม้ครองกรมธรรมพไ์ม่เกนิ ,  บาท (ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนั) 

 ค่าภาษนีํามนัเชอืเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี  
เม.ย.  และท่านตอ้งชาํระเพมิ หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิ 

 
 
 

Special Russia  วนั  คืน (QR)  -  มิ.ย.  

ผูใ้หญ่ทา่นละ (พกั -  ทา่น/หอ้ง) ,  
พกัเดยีวเพมิทา่นละ ,  
ราคาไม่รวมตวัท่านละ ,  



 

  
 

 
 
 
 
อตัรานีไม่รวมบริการ 

 ค่านําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าทิปคนขบัรถ, ไกดท้์องถิน-ร้านอาหาร ในรสัเซีย และ หวัหน้าทวัร ์ต้องเกบ็เพิมจากราคาทวัรอี์กท่านละ ,  

บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรก์อ่นออกเดินทาง) 

 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 

 ค่าใชอ้าหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการหรอืจ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เชน่ คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิ
เองคา่โทรศพัท์ ค่าซักรดีฯลฯ 

 ค่าทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 ค่าวซ่ีาสาํหรบัชาวตา่งชาต ิ (ยนืวซ่ีาดว้ยตนเอง) 

 สาํหรบัราคานีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทยีวหากมกีารเกบ็เพมิ 

 ค่าประกนัการเดนิทางทนีอกเหนือจากรายการทวัร ์
 

เงือนไขการจองทวัร ์

1. กรณุาชาํระค่ามดัจาํทนัทหีลงัจากไดร้บัการยนืยนัการจอง และส่งสําเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทนัท ี

2. หากมกีารยกเลกิการจอง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจาํหรอืค่าทวัร ์เนืองจากเป็นทวัรร์าคาพิเศษ ไม่สามารถ

โยกย้ายเป็นรายการอนืได ้

3. บรษิัทฯ สงวนสทิธใินการคนืคา่ทวัรท์งัหมด กรณีทท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนที

บรษิัทฯ กาํหนดไว ้เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิัทฯ และผูเ้ดนิทางอืนทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัฯ ตอ้ง

นําไปชาํระคา่เสยีหายต่างๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

4. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืค่ามดัจาํทงัหมด เนืองจากเหตผุลในขอ้  และหากมยีกเลกิหลงัจากออกบัตร

โดยสารแลว้ บรษิัทฯ จะทําการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขนึอยูก่บัสายการบนิตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเกดิขนึ ณ ประเทศทเีราเดนิทาง    

 
 

การชาํระเงิน  

 ทางบรษิัทฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส่์วนทเีหลอืจะขอ

เกบ็ทงัหมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย  วนัทําการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจําทงัหมด 
 

 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิัทก่อนเดนิทางอย่างน้อย  วนัทําการ มฉิะนนับรษิทัฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ

ทงัหมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดและหากแจง้ยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครืองบนิ หรอืถูกปฏเิสธวซ่ีากรณีเป็นชาวต่างชาต ิบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธใินการคนืค่ามดัจาํ ,  บาท  
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนอืงจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ 

เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิัทฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั 

2. กรณีทมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี

เหตทํุาใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั

จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิตอ่ว่าสามารถคนืเงนิได ้

3. บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงห้ามผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคน

เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได้ ไม่วา่จํานวนทงัหมดหรอืบางส่วน 

4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีสีถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเนอืงมาจากตวัผู้โดยสารเอง 

5. บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงให้กบัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีํานักอยู่ในประเทศไทย 

6. บรษิัทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้โดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบิน ทางสายการบนิผูใ้ห้บรกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบินพาณชิย ์ซึงจะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบินกาํหนด 

7. ในประเทศตา่งๆ มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทต่ีาง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีดัเจนในเรอืง

การสบูบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร ีทงันีเนอืงจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

8. กรณีทที่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกว่า  -  ชวัโมง

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์งัหมด 

9. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที

สถานทเีขา้ชมนันๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้

ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะสลบัรายการเพอืใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวให้ได ้หรอื คนืเงนิ

ค่าเขา้ชมนัน ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนันๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึงเหตุใดใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 

เนืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

10. หากเป็นชว่งครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นชว่งวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันันขอให้พจิารณาก่อนการจอง

ทวัร ์

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมีเหตกุารณ์อืนๆ ทีไม่

คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทงันีเพือประโยชน์ของคณะเป็นสําคญั 
ในประเทศรสัเซีย จะมวีนัหยดุและวนัปิดการเข้าชมสถานทีและพระราชวงัต่างๆ ไม่ตรงกนั หากรายการ

ทวัรที์เดินทาง สถานทีใดปิดโดยไมท่ราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลยีนแปลงเข้าชม

สถานทีอืนทดแทนหรอืคืนเงินค่าเข้าชมให้ กรณีทีไมส่ามารถจดัทดแทนได้ 
 

 



 

  
 

 

 
 
 

ข้อมูลเพิมเติมเรอืงโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําให้ห้องพกัแบบห้อง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะ

ได้เป็น  เตียงใหญก่บั  เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในรสัเซยีบางแห่งอาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทีมอุีณหภมูติาํ  

3. กรณีทมีงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมืองเพอืให้เกดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรสัเซยีทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นห้องเดยีวอาจเป็นห้องทมีขีนาดกะทดัรดั และไม่มี

อ่างอาบนํา ซงึขนึอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละห้องอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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