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RUSSIA MOSCOW MURMANSK (7D5N)  

“DME03 RUSSIA SUPER AURORA” 

สายการบิน FULL SERVICE THAI AIRWAY  (TG) 
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บินด้วยสายการบินไทย (TG): ขึน้เคร่ืองทีส่นามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

TG 974 BKK(กรุงเทพ) – DME(โดโมเดโดโว) 14.00 – 20.20 
TG 975 DME(โดโมเดโดโว) – BKK(กรุงเทพ) 22.00 – 10.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยนํ้ าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 1 ช้ิน) และ ถือขึ้นเคร่ืองบินไดน้ํ้ าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) ‟ เมืองมอสโคว์    

11.00น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน Row D ประตู 2 สายการ

บิน THAI AIRWAY โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการ

เช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพือ่เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

14.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน THAI 

AIRWAY เที่ยวบินที่ TG 974 ** มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

20.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (ตามเวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่เมืองไทย

ประมาณ 4 ชัว่โมง) หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสมัภาระเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวตัิศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่กลแ้ม่นํ้ ามสักวา ซ่ึงในตวั

เมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยโุรป และเม่ือ

สมยัคร้ังที่สหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีตอีกดว้ย 

  เขา้สู่ที่พกั 

พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
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DAY 2 
มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ‟ ถนนอารบัต ‟ สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตียโว 

‟  เมืองเมอร์มานสค์ ‟ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกนัวา่ 

มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน) สร้างขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือ

ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวหิารที่สาํคญัของนิกายรัสเซีย
นออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพธีิกรรมที่สาํคญัระดบัชาติ ** หากมีพธีิกรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร์ จะ

ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 

Cathedral of Christ the Saviour 
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นาํท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งยา่นการคา้ 

แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของที่ระลึก ร้านนัง่เล่น และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่น

ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือวา่เป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมอสโควเ์ลยทีเดียว 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

........ น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) (เน่ืองจากไฟลทภ์ายในประเทศรัสเซีย มีการเขม้งวด

กาํหนดสาํภาระ จาํกดัใหท้่านละ 1 ใบนํ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ซ่ึงบางคร้ังอาจใหน้าํนํ้ าหนกัสาํภาระที่ขึ้น

เคร่ืองมาชัง่รวมดว้ยทาํใหอ้าจมีค่าใชจ่้าเพิม่ในกรณีที่สาํภาระนํ้ าหนกัเกิน จึงขอความร่วมมือในการคาํนวน

นํ้ าหนกัสมัภาระก่อนเดินทางทุกคร้ัง) 

.........น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SU.... 

.......... น. เดินทางถึง สนามบินเมอร์มานสค์ เมืองเมอร์มานสค์  ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและศูนยก์ลางการ

บริหารแควน้ปกครองตนเองของรัสเซีย และตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกลก้บัพรมแดน

ของนอร์เวยแ์ละฟินแลนด ์

คํา่  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

Arbat Street 
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.........น. เชิญสัมผสัประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่ง

หิมะในคืนที่มืดมิด ท่านจะพบกบั “แสงออโรร่า ” (Pola Light) หรือแสงเหนือ   ปรากฏการณ์

ผวิดวงอาทิตยป์ะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหว้งอวกาศ หรือที่เรียกวา่ลมสุริยะ (Solar 

wind) เม่ือลมสุริยะผา่นเขา้มาใกลโ้ลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชั้นบรรยากาศ

โลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยูใ่นชั้นบรรยากาศ จึงทาํใหเ้กิดการเรืองแสงเป็นสีสนัต่างๆ 

มกัพบไดใ้นช่วงเดือนธนัวาคม – มีนาคม ของทุกปี  ซ่ึงสามารถพบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเท่านั้น (ทั้งน้ี

การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนั้นดว้ย) ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่

ที่พกั 

 
พักที่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

 

Pola Light 
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DAY 3 
เมืองเมอร์มานสค์ ‟ หมู่บ้านซามี่ ‟ Husky Park ‟ ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่ (Sami village) ชนเผา่พื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย ที่ประกอบอาชีพล่าสตัว ์

ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสตัวเ์มืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น ใหอ้าหารใหอ้าหารสตัว ์

และทดลองขี่กวางเรนเดียร์ หรือขบัขี่สโนวโ์มบิล เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านซามี่ เมนูอาหารพื้นเมือง  

นาํท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพนัธ์ฮัสกี้  (รวมค่าสุนขัลากเล่ือนแลว้ ) ใหท้่านไดช้มความ

น่ารักของสุนขัแสนรู้ เป็นพนัธุท์ี่ฉลาดเฉลียวและแขง็แรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียง

สุนขัพนัธุน้ี์เพือ่ใชใ้นการลากเล่ือนบนนํ้ าแขง็หรือหิม่ะ ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณ์ นัง่รถเทียมสุนขัฮสัก้ีลาก

เล่ือน (Husky Sledding) โดยที่ฟา ร์มน้ีจะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กบับรรยากาศตอ้นรับที่

แสนจะอบอุ่น ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่โรงแรม 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

กลางคืนเชิญสัมผสัประสบการณ์  Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 

ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่านจะพบกบั “แสงออโรร่า” (Pola Light) หรือแสงเหนือ   
(ทั้งน้ีการพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนั้นดว้ย)  

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ที่พกั 

พักที่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
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DAY 4 
เมืองเมอร์มานสค์ – พพิธิภัณฑ์เร่ืองราวท้องถิ่น  –  เรือทําลายนํา้แข็งพลงันิวเคลยีร์ ‟ 

สนามบินเมอร์มานสค์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม พพิธิภณัฑ์เร่ืองราวท้องถิ่น (Museum of local Lore) พพิธิภณัฑท์ี่จดัแสดงเร่ืองราวของ

ชาวซาม่ีหรือแลปส์ ชนพื้นเมืองที่เขา้มาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่ปีค.ศ.1574  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง  

นาํท่านเขา้ชม เรือทําลายนํา้แข็งพลงันิวเคลยีร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึง

เป็นเรือทาํลายนํ้ าแขง็พลงันิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค .ศ.1958 ที่เมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนตปี์

เตอร์สเบิร์ก ที่กลบัมาใชช่ื้อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซเวยีต ซ่ึงไดป้ลดระวางและจอดเทียบท่า ให้

นกัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมอยูท่ี่เมืองมูรมานสก ์น้ี ขณะที่ รุ่นอ่ืน ๆ ถดัมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอ่ืนๆ ยงั

ปฏิบติัการอยูใ่นทะเลอาร์คติก เพือ่เปิดทางใหก้บัเรือเดินสมุทรในการ ขนส่งสินคา้ และบางลาํก็ใชก้ารนาํ

นกัท่องเที่ยวไปสาํรวจขั้วโลกเหนือ North Pole (ขึ้นอยูก่บัเจา้หนา้ที่ ในกรณีที่ไม่ไดเ้ขา้ชมจะทาํการคื นเงินใหก้บั

สมาชิกแทน) 

....... น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอร์มานสค์ เพือ่ทาํการเช็คอินตัว๋และเดินทางกลบัสู่มอสโคว ์(อาหารคํ่า บริการท่าน

ดว้ยอาหารกล่อง) 

...... น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SU...... 

....... น.  เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั 

พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   
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DAY 5 
มอสโคว์ ‟ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ ‟ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ ‟ พระราชวังเครมลนิ ‟ 

พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ – ตลาดอสิไมโลโว่ ‟  ชมการแสดงละครสัตว์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวตัิศาสตร์ยาวนานถึง 

850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใ่กลแ้ม่นํ้ ามสักวา 

ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในยโุรป 

และเม่ือสมยัคร้ังที่สหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีตอีกดว้ย 

นาํท่านเดิ นทางสู่ จุดชมววิ สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมววิที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของ

เมืองมอสโควไ์ดท้ั้งหมด ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบัตึกมหาวทิยาลยัมอสโควท์ี่สร้างเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 

1 ใน 7 ตึก ที่สร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั หรือที่เรียกวา่ Seven Sister  

 

Sparrow Hill 
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นาํท่านเดินทาง สู่ สถานีรถไฟใต้ดนิเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความสวยงามมาก

ที่สุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน ขึ้นมาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่นาํมา

ตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพือ่ระลึกถึงคุณความดีของวรีบุรุษ (Monumental 

Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนตํ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  

นาํท่านเดินทางสู่  พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ที่ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัที่เมืองเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นที่
ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรัสวหิาร เป็นที่ตั้งของ 

มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 

9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซาร์ใชท้าํพธีิบรมราชาภิเษก ** หากมีพธีิกรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่

อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที่สร้างอุ ทิศใหก้บั

นกับุญอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นที่เก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยคุพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผา่นชม  

ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะ

สร้างระฆงัใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกิดความผดิพลาดระหวา่งหล่อทาํใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตั้งอยูภ่ายใน

พระราชวงัเครมลินแห่งน้ี ผา่นชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค .ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็น

ปืนใหญ่ที่สุดในโลก ที่ยงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ทาํดว้ยบรอนซ์นํ้ าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 1 ตนั   

Grand Kremlin Palace 
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นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น

พพิธิภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สุดของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพยส์มบติัลํ้าค่าของเจา้ชายมสัโควี ่ในช่วง
คริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 พพิธิภณัฑอ์าร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพพิธิภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของ

พระเจา้แผน่ดินที่สมบูรณ์แบบที่สุด ซ่ึงอีก 2 ที่อยูท่ี่ ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา้พื้นเมือง ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบั

สินคา้ของที่ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก ) ผา้พนัคอ 

กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 



11 
 

 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง 

นาํท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั 

ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการ

แสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากน้ียงัมีบริการถ่ายรูป

กบัสัตวต่์างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย ***กรณีละครสัตวง์ดการแสดงและซ่ึงบางคร้ังการงดการแสดง

ไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

พักที่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

 

Izmailovo Market 
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DAY 6 
มอสโคว์ ‟ จตุรัสแดง ‟ วิหารเซนต์บาซิล ‟ ห้างกุม ‟ OUTLET VILLEAGE   – สนามบินโด

โมเดโดโว  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตุการณ์สาํคญัใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยั

คริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แห่งน้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน 

และวนัที่ระลึกสงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นที่ตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนั

ไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ย

ยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสนัสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิ กชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev 

ดว้ยรูปทรงที่มีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม สีสนัสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงของ

พระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจาํนวนไม่นอ้ยที่เดินทางสู่จตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลึกคู่กบัมหาวหิาร

แห่งน้ี พร้อมกบัการเรียนรู้ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานที่สาํคญัน้ีควบคู่กนัไป มหาวหิารเซนต ์บาซิล สร้าง

ขึ้นโดยพระเจา้อีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลที่

เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ .ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอ

สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํใหมี้เร่ืองเล่าสืบต่อกนัวา่ พระ

เจา้อีวานที่ 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งน้ีมาก จึงมีคาํสัง่ใหปู้นบาํเหน็จแก่สถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสร้างส่ิงที่สวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระทาํ

ในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอ

นาฬิกาซาวเิออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่

ทาํมาจากทบัทิม นํ้ าหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์าํมาประดบัไวเ้ม่ือปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพือ่ราํลึกถึงผูน้าํคอมมิวนิสตค์นแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานที่พกัพงิเม่ือท่านส้ินใจในจตุัรัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมที่น่ีดว้ยคว ามสงบเพือ่ชมร่าง
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ของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสียชีวติไปถึง 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ที่เก็บศพสร้างดว้ย

หินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

 

ห้างสรรพสินค้ากมุ (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี 

ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ จาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง นํ้ าหอม แบรนดด์งัที่

มีช่ือเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนั้นสามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พิม่อีกที่หา้งสรรพสินคา้ใตดิ้ นบริเวณ

ของ หลกักิโลเมตรที่ 0 หนา้จตัรัสแดง 

 

 

Red Square 

Gum Department Store 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารอาหารจนี 

  นาํท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLEAGE อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดช่ื์อดงั อาทิเช่น BOSS, CALVIN 

KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ  

......... น. นาํท่านเดินทางสู่  สนามบินโดโมเดโดโว  เพือ่ทาํการเช็คอินเอกสารและ มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airway เทีย่วบนิ

ที ่TG 975  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ ** 

DAY 7 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)        

 

10.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู ประเทศไทย  
****************************************************************** 

 

โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ** 

หากลกูค้าท่านใดท่ีจ าเป็นต้องออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร ์ , ตัว๋รถไฟ ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์ัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

 

รายละเอยีดไฟล์ท 

ผู้ใหญ่ ห้อง

ละ 

2-3 ท่าน  

อตัราท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  

เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปี) 

อัตราเด็ก ท่านละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตั๋ว

เคร่ืองบิน

อตัรา  

ท่านละ 

เดือน มีนาคม 63 

04 – 10 มนีาคม 63 TG 974 14.00 – 20.20  
TG 975 22.00 – 10.50 

55,999 55,999 54,999 9,500 39,999 

07 – 13 มนีาคม 63 TG 974 14.00 – 20.20  
TG 975 22.00 – 10.50 

59,999 59,999 59,999 9,500 39,999 

14 – 20 มนีาคม 63 TG 974 14.00 – 20.20  
TG 975 22.00 – 10.50 

55,999 55,999 54,999 9,500 39,999 

18 – 24 มนีาคม 63 TG 974 14.00 – 20.20  
TG 975 22.00 – 10.50 

59,999 59,999 59,999 9,500 39,999 

21 – 27 มนีาคม 63 TG 974 14.00 – 20.20  
TG 975 22.00 – 10.50 

59,999 59,999 59,999 9,500 39,999 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนักงานขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และ มคัคุเทศก์ท้องถิน่ ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลกูค้า ผู้เดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเดก็ ยกเว้นเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทั้งนี้
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ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเดก็อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มทีีน่ั่งบนเคร่ืองบิน) 

 

** ท่านทีถื่อหนังสือเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงค์เดนิทางไป เพ่ือการท่องเทีย่ว ประเทศรัสเซีย ไม่จาํเป็นต้องย่ืน

ขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ 30 วนั ต่อคร้ัง **  

อตัราค่าบริการนี ้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ตัว๋) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีนํ้ ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด  Upgrade หรือ เปล่ียนแปลงบตัรโดยสาร ไม่วา่เที่ยวใด เที่ยวหน่ึง   

  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ่้ายการจองทวัร์แบบ ไม่ใช่ตั๋ วเคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ สายการบนิ THAI AIRWAY อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยมีน ้าหนักไม่เกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือขึน้เครื่องบินได้น ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. 

(ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หน้าทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง ) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที่ระยเุตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโรงแรมที่พกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ี่คอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบี้ยประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 

   กรมธรรม)์  
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อตัราค่าบริการนี ้ไม่รวม 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในหอ้ง

และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป  ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่านสามารถใหม้ากกวา่น้ีไดต้ามความเหมาะสม

และความพงึพอใจของท่าน โดยส่วนน้ี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสมัภาระที่มีนํ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินนั้นๆกาํหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่บนเคร่ืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถทาํได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเคร่ืองบินแต่ละไฟลท์ที่ใชบ้ิน ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดอ้ยูท่ี่สายการบินเป็นผูก้าํหนด 

× ค่าภาษีนํ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงนิ 
 กรุณาทาํการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัที่นัง่การจองภายใน 2 วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนัน้ี กรุณาชาํระเงินใน2วนัถดัไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก

ยงัไม่ไดรั้บยอดเงินตามเวลาที่กาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งเดินทางในพเีรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจอง

เขา้มาใหม่ นัน่หมายถึงวา่ กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธ์ิไปตามระบบ ตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพเีรียด เรามีที่นัง่

ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั  

 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (TRP) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณเีดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่านเปิด

ห้องพัก เป็น 1TWN + 1SGLจะสะดวกกับท่านมากกว่า 

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปล่ียนช่ือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 20 วนั ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีที่

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้
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เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง  
 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํระแลว้ 

** ยกเว้น ในกรณวีันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดเทศกาล ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ทั้งส้ิน **** 

„**ในกรณทีี่ตัดกรุ๊ปหน้าร้าน ห้ามยกเลิกทุกกรณ ีถ้าเกิดมีการยกเลิกขออนุญาติยึดเงินมัดจําทั้งหมด* 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิยดึค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทั้งหมด 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํระมาแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเที่ยวใหแ้ก่นกัท่องเที่ยว เช่น 
การสาํรองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่านไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้ งส้ิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปล่ียนช่ือ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัทราบล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ที่ออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบริษทัขอสง วนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัช่วงพเีรียดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสาํคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีตอ้งการเปล่ียนแปลงพเีรียดวนัเดินทาง (เล่ือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายการดาํเนินการ

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสาํหรับการดาํเนินการจองคร้ังแรก ตามจาํนวนคร้ังที่เปล่ียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

เง่ือนไขสําคญัอ่ืนๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง  
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึ้นตํ่า อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากตํ่ากวา่กาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะชาํระค่าบริการเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีที่จะประสานงาน เพือ่ใหทุ้ก

ท่านเดินทางตามความประสงคต่์อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพเี รียดวนัอ่ืน ต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ใหท้่านทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดินทางใหม่อีกคร้ัง ทั้งน้ี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณี

พเิศษทุกคร้ังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้
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 กรณีที่ท่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เช่น ตัว๋เคร่ืองบิน , ตัว๋รถทวัร์ , ตัว๋รถไฟ ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ที่ก่อนทุกคร้ัง และควรจองบตัรโดยสารภายในที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตาราง บินของท่าอากาศยานเป็นสาํคญัเท่านั้น ส่ิงสาํคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ่

เช็คอินก่อนเคร่ืองบิน อยา่งนอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในส่วนน้ีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งส้ิน   

 กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเน้ือสตัว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพเิศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อน

การเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเร่ิมจองทวัร์ เพือ่ใหท้างบริษทัประสานงานกบัสายการบิน เพือ่จดัเตรียมล่วงหนา้ กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพิม่เติม ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง พร้อมสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ที่หลงัจากชาํระเงินกรณีที่ท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ที่ใหท้ราบ 

 กรณีที่ออกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผดิ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหน่ึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางใหท้างบริษทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางใหท้่าน

อยา่งนอ้ย 3 หรือ 7 วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์น้ี เป็นอตัราสาํหรับบตัรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเล่ือนไฟลท์ วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านั้น หากตอ้งการเปล่ียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็น

กรณีพเิศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ที่ไม่รู้จกักนั มาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

หอ้งพกัเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ณ วนักลบั  

 การใหท้ิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสาํหรับนกัท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการจะ ตอ้งหวงัสินนํ้ าใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีเพือ่มอบใหเ้ล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ ส่ีโมงเยน็ก็จะเร่ิมมืดแลว้ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยวกลางแจง้ เวลา
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เดินบนหิมะ อาจล่ืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใชร้องเทา้ที่สามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั

แดดควร เม่ือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เง่ือนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้  โดยส่วนน้ีทางบริษทัจะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีที่จาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิม่ ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เน่ืองจากการเดินทางท่องเที่ยวในคร้ังน้ี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธ์ิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหน่ึงที่ท่านไ ม่ตอ้งการไดรั้บบริการ  หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงใหท้่าน เน่ืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหนา้ทั้งหมดแลว้ 

 กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนํ้ า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสนัของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หนา้ที่ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง  มีสิทธ์ิไม่อนุญาตใหท้่านเดินทางต่อไปได ้ดงันั้นกรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง

การต่างประเทศเพือ่ทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไปอา้งอิง และ ยนืยนัดว้ย พร้อมกั บแจง้มาที่บริษทัเร็ว

ที่สุด เพือ่ยนืยนัการเปล่ียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาที่บริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีที่ยงัไม่แ (ตัว๋

เคร่ืองบิน) ท่านสามารถเปล่ียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ่้าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตัว๋เคร่ืองบิน ) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทั

ขอสงวน สิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ 

 เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการเลือกที่นัง่บนเคร่ืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหท้่าน

ไดน้ัง่ดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัใหม้ากที่สุด  
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 ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัหอ้งพกัในโรงแรมที่พกั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้ง พกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งพกัเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชั้นกนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีที่ท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึงทั้งส้ิน 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่านํ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการใหค้าํสญัญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านั้น 

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายระหวา่งการเดินทาง ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามจริง กรณีท่านลืมส่ิงของไวท้ี่โรงแรมแ ละจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามที่ท่านตอ้งการ  

 รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯอีกคร้ังหน่ึ ง หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมที่พกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เม่ือท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 

 

 


