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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

พฤศจกิำยน : 8-14, 13-19, 15-21, 22-28, 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 
49,900.- 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอืเทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขาสแปรโ์รว ์ ✈ ✈ O  BEST WESTERN VEGA 

2 มอสโคว ์– วลาดเิมยีร ์– ซสุดาล O O O VELIY HOTEL SUZDAL 

3 ซสุดาล – คอสโตรมา O O O AZIMUT KOSTROMA 

4 คอสโตรมา – ยาโรสลาฟล ์ O O O PARK INN YAROSLAVL 

5 ยาโรสลาฟล ์– รอสตอฟ – ซารก์อส – มอสโคว ์ O O O BEST WESTERN VEGA 

6 
พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่– จัตรัุสแดง – 

สนามบนิ 
O O ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

Russia Golden Ring 

วลำดเิมยีร ์– ซุสดำล 7 วนั 5 คนื            
โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
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เชญิทอ่งเทีย่วแดนหมขีาว ดนิแดนผสมผสานวัฒนธรรมของยโุรปและเอเชยีไวด้ว้ยกัน ออกมาเป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวศลิปะรัสเซยี เทีย่วชมวงแหวนทองค ำ เหลา่เมอืงทีต่ัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนอืของกรงุมอสโคว ์อนั

ประกอบไปดว้ยเมอืงโบราณทีม่บีทบาทในประวตัศิาสตรช์าตรัิสเซยีมายาวนาน เชน่ วลาดเิมยีร ์ซสุดาล รอสตอฟ แตล่ะ

เมอืงจะมปีระวตัศิาสตรท์ีน่่าทึง่ บางเมอืงเคยเป็นเมอืงหลวงเกา่ของรัสเซยีมากอ่น มทีัง้วัฒนธรรมทีโ่ดดเดน่และ

เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมอยา่งชดัเจน  เทีย่วชมเมอืงมอสโคว ์(Moscow) ถา่ยรปูทีโ่บสถเ์ซนตบ์ำซลิ 

(Saint Basil's Cathedral) หรอืทีรู่จั้กในนามโดมหัวหอม เขำ้ชมพระรำชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin 

Palace)            

   

วนัแรกของกำรเดนิทำง           กรงุเทพฯ – มอสโคว ์–  เนนิเขำสแปรโ์รว ์
 
08.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 

เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

วนัแรกของกำร
เดนิทำง           
กรงุเทพ  
 

10.10 น. ออกเดนิทางโดยสายกำรบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG974 
 

15.55 น.  ถงึสนำมบนิดำมำเดยีดำวำ กรุงมอสโคว  ์ประเทศสหพนัธรฐัรสัเซยี (เวลา

ทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากรแลว้ น าเดินทางสู่เนนิเขำสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่

สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโควไ์ดท้ัง้เมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงู

เจ็ดตกึที่สรา้งในสมัยสตาลนิ นอกจากนี้ยังมแีผงลอยขายของทีร่ะลกึในราคาถูก

ตัง้อยูเ่ป็นจ านวนมากทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้และตอ่รองราคาไดด้ว้ย 
 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  BEST WESTERN VEGA หรอืเทยีบเทำ่  
 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง  มอสโคว ์– วลำดเิมยีร ์– ซุสดำล  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่เมอืงวลำดเิมยีร ์(Vladimir) เมืองหลวงเก่าของรัสเซยีซึง่เป็นเมอืง

หนึง่ในเขตวงแหวนทองค าเคยเป็นศูนยก์ลางการบรหิารในชว่งยคุทองของรัสเซยี 

และโบสถว์หิาร และอารามต่าง ๆ ไดรั้บการตกแตง่อยา่งงดงามดว้ยสถาปัตยกรรม

แบบรัสเซยีนออรโ์ธด็อกซ ์ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกเมือ่ปี ค.ศ.1992 

ปัจจบุนัเป็นเมอืงศนูยก์ลางของอตุสาหกรรมตา่งๆ น ำทำ่นเขำ้ชมวหิำรอสัสมัชญั 

(Assumption Cathedral ) หนึง่ในวหิำรที่ส ำคญัที่สุดของรสัเซีย วหิาร

แหง่นีม้จีดุเดน่อยูท่ีโ่ดมรปูหัวหอมทองค า 5 โดม ภายในประดับดว้ยภาพวาดสขีอง

ศลิปินสมัยศตวรรษที ่12 -14 และภาพปูนปั้นมากมาย โดยปัจจุบันวหิารนี้ถอืเป็น

แบบจ าลองของวหิารทั่วรัสเซียและเป็นตน้แบบสถาปัตยกรรมของอาสนวหิาร

อสัสมัชญัในมอสโควเ์ครมลนิดว้ย จากนัน้น ำทำ่นเขำ้ชมโกลเดน้เกท (Golden 

Gate) ประตูเมอืงวลำดเิมยีร ์ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1158-64 โดยเจา้ชายอังเดร 

โบโกลยฟูสกีแ้หง่วลาดเิมยีร ์ เป็นสถาปัตยกรรมสขีาว ทีม่ลีักษณะเป็นป้อมปราการ 

โดยปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัทแ์ละเป็นสว่นหนึง่ของมรดกโลกเมอืงโบราณวลาดเิมยีร ์
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เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   
บำ่ย น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงซุสดำล (Suzdal) เมอืงมรดกโลกที่เก่าแก่ที่สุดแห่ง

หนึง่ของประเทศรัสเซยี  เป็นเมอืงทีเ่งยีบสงบและเป่ียมเสน่ห ์เป็นทีต่ัง้ของอาราม

และวหิารหลายรอ้ยแห่ง สถาปัตยกรรมบา้นเรอืนเป็นโครงสรา้งไมแ้บบชนบท น ำ

ท่ำนเข้ำชมซุสดำลเครมลิน (Suzdal Kremlin) หรือป้อมซุสดำล โดย

สถานทีแ่หง่นีเ้คยเป็นศนูยก์ลางการปกครองของอาณาจักรรัสเซยีกอ่นจะยา้ยไปยัง 

มอสโควเ์ครมลนิ ในศตวรรษที่12  มหีลังคาเป็นโดมสนี ้าเงนิ บนอาคารอฐิสขีาว 

ลวดลายงดงามภายในภาพวาดสนี ้าในศตวรรษที่13-17 ภายในประกอบไปดว้ย 

อาคารที่พ านักของปรนิซ ์อารค์บชิอป และนักบวชระดับสูง ปัจจุบันไดก้ลายเป็น

อาคารจัดแสดงประวัตศิาสตรข์องเมอืง น ำทำ่นชมวหิำรสปำโซ -เยซฟิมฟีสกี

(Spaso–Yevfimievsky Monastry) วหิำรทีใ่หญ่ทีสุ่ดในซุสดำล สรา้งใน

ศตวรรษที1่4 และต่อเตมิในศตวรรษที่ 16 – 17โดยซารว์าซลิทีี3่,อวิานจอมโหด 

ภายในวหิารจะมโีบสถข์นาดเล็กหลายแห่ง ตัง้อยูภ่ายในก าแพงอฐิแดงคลา้ยป้อม

ปราการขนาดใหญ่ จากนัน้ใหท้่านจะมเีวลาอสิระเดนิเล่นบนถนนเลนนิ (Lenin) 

ถนนเล็กๆของเมอืงซสุดาล ทีท่่านจะไดพ้บกับบา้นหลังเล็กๆสลับกับแปลงเกษตร

ที่ว่างจากการเพราะปลูก โดยสองขา้งทางจะเต็มไปดว้ยโบสถ์วหิารเก่าแก่และ

สิง่กอ่สรา้งสถาปัตยกรรมอนัโดดเดน่มากมาย 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม VELIY HOTEL SUZDAL หรอืเทยีบเทำ่ 
วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง  ซุสดำล – คอสโตรมำ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดนิทางต่อไปยังเมอืงคอสโตรมำ(Kostroma) ศูนยก์ลางของการคา้

และวัฒนธรรมแหง่หนึง่ของวงแหวนทองค า โดยเมอืงตัง้อยูต่รงจดุทีบ่รรจบกนัของ

แม่น ้ าโวลกา้(Volga river) แม่น ้ าที่ยาวที่สุดในยุโรป  และแม่น ้ าคอสโตรมา 

(Kostroma river) ห่างจากกรุงมอสโควไ์ปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 340 

กโิลเมตร  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่    

บำ่ย น ำทำ่นเขำ้ชมควำมยิง่ใหญข่อง อำรำมอปีำเตยีฟ" (Ipatiev Monastery) 

อารามเกา่แกท่ีต่ัง้อยูร่มิแมน่ ้าโคสโตรมา (Kostroma River) แมน่ ้าสาขาของแมน่ ้า

โวลกา้ โดยอารามนัน้ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มตัวเมอืงโคสโตรมา ถกูสรา้งขึน้ในชว่งราวๆ 

ปี 1330 โดยอารามแห่งนี้ถอืว่าเป็นตัวอย่างที่ยอดเยีย่มของศลิปะรัสเซยี ในชว่ง

ศตวรรษที่16 - 17อีกดว้ย นอกจากนี้แลว้ภายในอารามยังโดดเด่นไปดว้ยโดม 

จ านวน 5 โดม ภายในอารามนัน้มกีารการตกแตง่ดว้ยภาพฝาผนังอยา่งประณีต ถอื

ว่าเป็นหนึง่ในอาคารแห่งประวัตศิาสตรท์ี่มคีวามงดงามทางดา้นสถาปัตยกรรม ที่

ควรค่าแก่การเก็บรักษาไวเ้ป็นอย่างยิ่ง  น าท่านต่อไปยังวิหำรเทโอฟำน ี

(Theophany Convent) 1 ในวหิำรรสัเซียออโธด๊อกซ์ที่ม ีชื่อเสียงมำก

ทีสุ่ด ภายในเป็นที่เก็บของ พระรูปศกัดิส์ทิธิพ์ระมำรดำของพระเจำ้ (Black 

Virgin Mary หรอื Our Lady of Saint Theodore) ซึง่คาดว่าถูกวาดขึน้มา

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ในช่วงศตวรรษที่ 10 ของจักรวรรดไิบเซนท์ไทด ์เป็นหนึง่ในรูปที่ถูกเคารพมาก

ทีส่ดุในรัสเซยีรวมถงึราชวงศโ์รมานอฟดว้ย  

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม AZIMUT KOSTROMA หรอืเทยีบเทำ่   
วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง คอสโตรมำ – ยำโรสลำฟล ์

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น าท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองยำโรสลำฟล์ (Yaroslavl) หนึ่งในเมืองที่

เกำ่แกท่ีสุ่ดของรสัเซยี โดยตัวผังเมอืงยาโรสลาฟลนั์น้ถูกสรา้งโดยพระนางเจา้

แคทเธอรนีที่ 2 โดยใชส้ถาปัตยกรรมแบบยุโรปตะวันตกผสมกับเหล่าโบสถน์อ้ย

ใหญ่ในเมอืงทีส่รา้งขึน้ในราวศตวรรษที ่17 ซึง่ความโดดเด่นตรงนี้น่ันเองซึง่ท าให ้

ยเูนสโก(้UNESCO) ประกาศรับเขตเมอืงเกา่ของยาโรสลาฟลเ์ขา้เป็นมรดกโลกอกี

แห่งหนึง่ของประเทศรัสเซยีในปี ค.ศ. 2005 น ำท่ำนถำ่ยรูปกบัอนุเสำวรยีห์ม ี

(Monument of Bear ) สัญลักษณ์ของเมอืงยาโรสลาฟล ์โดยเชือ่กันว่าเมอืง

ยาโรสลาฟล์ถูกก่อตัง้โดย เจา้ชายยาโรสลาฟล์ผูป้ราดเปรื่อง (Yaroslavl the 

wise) ผูม้วีีรกรรมสังหารหมดีว้ยขวานท าใหห้มจีงึเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงยาโร

สลาฟลเ์ป็นตน้มา 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่   

บำ่ย น ำท่ำนเขำ้ชมโบสถเ์อไลจำหผ์ูว้เิศษ (Church of Elijah the Prophet ) 

ศนูยก์ลำงเมอืงยำโรสลำฟค ์โดยตัวโบสถต์ัง้อยูท่ีจ่ัตุรัสโซเวยีต (Sovietskaya) 

รมิฝ่ังแมน่ ้าวอลกา เป็น 1 ในโบสถซ์ ึง่ไดรั้บการกอ่สรา้งในยคุทีโ่บสถใ์นเมอืงสรา้ง

ขึน้มาจากตระกลูพ่อคา้ทีร่ ่ารวย ไดรั้บการยกยอ่งกันวา่เป็นโบสถท์ีม่คีวามโดดเด่น

ทางสถาปัตยกรรมมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของเมอืง โดยเฉพาะภาพวาดเฟรสโกภ้ายใน

ซึง่ครอบคลุมพืน้ทีทุ่กตารางนิว้ของผนังโบสถ ์โดยเป็นทัง้เรือ่งในพระคัมภรีแ์ละ

ภาพวาดเลา่ถงึวถิชิวีติผูค้นทั่วไปในสมยัครสิตศวรรษที ่17 ซึง่ไดจ้ติรกรชัน้เอกจาก

ทัง้ของเมอืงคอสโตรมาและศลิปินทอ้งถิน่มอืดีของยาโรสลาฟล์จ านวน 15 คน 

มาร่วมชว่ยกันวาดดว้ยระยะเวลาราว 3 เดอืน หลังจากนัน้น ำทำ่นชมโบสถเ์ซนท์

จอหน์ (St. John the Baptist Church) โบสถท์ีส่รา้งขึน้ในชว่งครสิตศ์ตวรรษ

ที ่17 มจีุดเด่นทีย่อดโดมหัวหอมจ านวนรวมกันถงึ 15 โดมและก่อสรา้งดว้ยอฐิสี

แดง ตัง้อยู่อกีฝ่ังของแม่น ้าโคตาโรสลต์รงขา้มกับตัวเมอืงหลักของยาโรสลาฟล ์

ถอืเป็นสถาปัตยกรรมชิน้เอกของเมอืงและไดรั้บเลือกเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของ

เมอืงทีพ่มิพล์งในธนบตัร 1000 รเูบลิของรัสเซยี 

 

ค ำ่ บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

 น าเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม PARK INN YAROSLAVL หรอืเทยีบเทำ่      
วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง ยำโรสลำฟล ์– รอสตอฟ – ซำรก์อส – มอสโคว ์

เชำ้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงรอสตอฟ(Rostov) หรอืรอสตอฟเวลกิ ี(้Rostov 

Veliky) เมอืงเล็กๆทีส่วยงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ในเขตวงแหวนทองค ำและถอืเป็น

หนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แก่ทีส่ดุของวงแหวนทองค าดว้ย น ำทำ่นเขำ้ชมรอสตอฟเคร
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มลนิ (Rostov Kremlin) ป้อมปราการทีถ่กูสรา้งขึน้ระหวา่งปีคศ.1670 ถงึ 1683 

ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงรอสตอฟลอ้มรอบไปดว้ยก าแพงสงูมหีอคอย 11 หอลอ้มรอบ

โดยปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของรัฐบาลในชื่อ Rostov kremlin State Museum 

ภายในมโีบราณวัตถุที่มคีุณค่าทางวัฒนธรรมของรัสเซยีที่เป็นสมบัตขิองรัฐบาล

มากมาย หลังจากนัน้น ำทำ่นเขำ้ชมอำรำมเซนทย์ำคอป (Monastery of St. 

Jacob Saviour หรอื Spaso-Yakolevsky ) อำรำมออโธดอกซ์ที่ต ัง้อยู่

ชำนเมอืงของเมอืงรอสตอฟ ตัวอารามนัน้ถูกก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1390 โดย

พระสังฆราชยาคอบ (Yakov) แห่งเมืองรอสตอฟซึง่หลังจากการเสียชวีติของ

พระองคใ์นปี ค.ศ. 1392 บชิอปยาคอบถูกฝังอยูใ่นโบสถไ์มท้ีน่ีแ่ละตอ่มาไดรั้บการ

ยกฐานะเป็น St Jacob (Yakov)แห่งรอสตอฟ ภายในมโีบสถ ์หอระฆังและศลิปะ

ปนูปัน้บรรจอุยู ่

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

บำ่ย เดนิทางสูเ่มอืงซำรก์อรส์ (Zagorsk) เมอืงนี้เปรยีบเสมอืนเมอืงโบราณ เพราะ

เมืองซากอร์สไดเ้ป็นที่ตั ้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่14-17  เป็นทีแ่สวงบญุทีศ่ักดิส์ทิธิข์องประเทศ เป็นวทิยาลัยสอน

ศลิปะ สอนการรอ้งเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวทิยาลัยสงฆ ์

ชมโบสถโ์ฮลทีรนิติ ี ้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถ์แรกของเมอืงมี

ยอดโดมหัว หอมสทีอง ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ มี

โลงศพสีเงนิของนักบุญเซอร์เจียสที่ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที่

ศ รัทธาจะเดินทางมาสักการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ ชมโบสถ์อสัสมัช ัญ 

(Assumption Cathedral) โบสถท์ีม่คีวามสวยงามมากของเมอืง มกีารสรา้งใน

สมัยพระเจา้อวีานเมือ่ปี ค.ศ. 1559-1585 เลียนแบบมหาวหิารอัสสัมชัญที่จตุรัส

วหิารแห่งเคลมลนิ  ภายในตกแต่งดว้ยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชัน้ โบสถ์

เก่าแก ่สรา้งในสมัยพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ภายในตกแต่งดว้ยภาพนักบุญ มแีท่น

ส าหรับประกอบพธิขีองพระสังฆราชและทีส่ าหรับนักรอ้งน าสวด หอระฆัง สรา้งใน

สมัยของพระนางแคทเธอรนีมหาราช ตอ้งการใหเ้หมอืนหอระฆังทีจ่ัตุรัสวหิารแห่ง

พระราชวังเครมลิน แต่ที่นี่สูงกว่าชมบ่อน ้ำศกัด ิ์ส ิทธิ์ (Chapel Over the 

Well)  ทีซ่มึขึน้มาเองตามธรรมชาต ิหลังจากนัน้น าท่านตอ่ไปยงัเมอืงมอสโคว ์

(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ 

การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มปีระชากรอยูอ่าศัยกวา่ 1 ใน 10 

ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม  BEST WESTERN VEGA หรอืเทยีบเทำ่  

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง พระรำชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ำรเ์มอรี ่– จตัรุสัแดง – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  น ำท่ำนเขำ้สู่ภำยในร ัว้พระรำชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace)ที่

ประทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ย

ไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุนัเป็นทีป่ระชมุของรัฐบาลและทีรั่บรองแขกระดับ
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ประมขุของประเทศ น าท่านสูจั่ตุรัสวหิาร ถา่ยรูปกบัโบสถอ์สัสัมชญั โบสถอ์ันนันซิ

เอชัน่ โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆังอวีาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั 

ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ส าคัญใชใ้นงานพิธีกรรมที่ส าคัญ เช่น การประกอบพิธีบรม

ราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนัน้ชมระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระ

นางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีส่ดุในโลกเพือ่น าไปตดิบนหอระฆัง

แตเ่กดิความ ผดิพลาดระหว่างการหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีม่ ี

ความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีส่ดุในโลกทีย่ังไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซ์

น ้าหนัก 40 ตัน (หำกมพีธิกีรรมทำงศำสนำโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นุญำตให้

เขำ้ชมดำ้นใน) น ำเขำ้ชมพพิธิภณัฑอ์ำรเ์มอรี ่(The Kremlin Armory ) 

เป็นพพิธิภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซยีเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี ่

ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 ปัจจุบันเป็นสถานทีเ่ก็บสะสมของมคี่าทีด่ทีีส่ดุของ

รัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษที ่14  ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่20 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี่

เป็นหนึง่ในสามพพิธิภัณฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณ์

แบบ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ีอ่งักฤษ และ อหิรา่น 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 น าชมจตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีอง

เหตกุารณ์ส าคัญในประวตัศิาสตรข์องรัสเซยีไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทาง

ศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุนั

สถานทีแ่หง่นีใ้ชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน 

และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจตัรัุสแดงเป็นทีต่ัง้ ของ

กลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนัไดแ้ก ่วหิำรเซนตบ์ำซลิ(Saint Basil's 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ

รัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร ์

ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับ ไวเ้มือ่ปีค.ศ.1995 

 

13.30 น. สมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางสูส่นำมบนิดำมำเดยีดำวำ กรงุมอสโคว ์  

18.25 น. ออกเดนิทำงกลบัสูป่ระเทศไทย  เทีย่วบนิที ่ TG975   

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง  กรงุเทพฯ 

07.30 น   คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ  
 

เนือ่งจำกโปรแกรมสว่นใหญเ่ป็นกำรเขำ้ชมสถำนทีท่ำงศำสนำถำ้ในกรณีทีส่ถำนทีแ่หง่น ัน้ปิดหรอื

ก ำลงัประกอบพธิทีำงศำสนำตรงกบัวนัเวลำทีไ่ปพอดโีปรแกรมจะเปลีย่นเป็นชมภำยนอกแทน 
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กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

โปรแกรม : Russia Golden Ring 

วลำดเิมยีร ์– ซุสดำล 7 วนั 5 คนื            

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  

      พฤศจกิำยน : 8-14, 13-19, 15-21, 22-28, 29 พ.ย.- 5 ธ.ค. 

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

กรณุำสอบถำม 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 6,500.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.- 
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เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทำ่น ัน้ ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั* 

กรณุำสอบถำม 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ  ลดทำ่นละ  19,000.- 

หนงัสอืเดนิทำงสญัชำตไิทย ไมต่อ้งท ำวซีำ่รสัเซยี 
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
โปรดสอบถำม 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

                      

 

อตัรำนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ   (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ตั๋วรถไฟภายในประเทศรัสเซยี ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ  

3. คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ 

4. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

5. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

6. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

7. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

8. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

9. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

10. คา่มคัคเุทศกจ์ากทางเมอืงไทยของบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

4. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

5. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่รสัเซยี ( 36 USD ตอ่ทำ่น) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 ดอลลำ่ร ์ตอ่คน ตอ่วนั 7x3 = 21 USD หรอื 700 บำท) 



DME-TG003   หนา้ 9 จาก 11 
      

7. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลังจากทีช่ าระมดัจ าทันท ี

3. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะ

เดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้ (30 ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  



DME-TG003   หนา้ 10 จาก 11 
      

7. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเกบ็คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single), หอ้งคู ่(Twin/Double) ตำ่งประเภทอำจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น ผูเ้ดนิทำง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ี

ขนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลักษณะแตกตา่งกนั 
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 ขอ้ควำมซึง่ถอืเป็นสำระส ำหรบัทำ่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทำง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุใน

การเดนิทาง ทั ้งนี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อนัเนือ่งจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของ

เทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่น

งานทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดง

เหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการ

เดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขที่

บรษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื 

ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิัติ

ตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น 

หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัง้นีก้ำรขอสงวนสทิธดิงักลำ่ว บรษิทั จะยดึถอืและค ำนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนควำมปลอดภยัของ

ทำ่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

 

 


