
 

RUSSIA SUPER AURORA 7D 5N 

โดยสายการบนิ THAI AIRWAY  (TG) 

ก าหนดการเดนิทางมกราคม - มนีาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
บนิตรงสมัผสัปรากฎการณ์ แสงเหนอื 2 คนื 

สุนขัลากเลือ่น HUSKY FARN ตระการตาเรอืทะลายน า้แข็ง 

หมู่บา้นซามี ่HUSKY PARK เนนิเขาสแปรโ์รว ์ จตัุรสัแดง 

มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ พระราชวงัเครมลนิ 

พเิศษ !! ชมโชวล์ะครสตัว ์RUSSIAN CIRCUS 
 



 

TG 974 BKK(กรุงเทพ) – DME(โดโมเดโดโว) 14.00 – 20.20 

TG 975 DME(โดโมเดโดโว) – BKK(กรุงเทพ) 22.00 – 10.50 

**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนกัไม่เกนิ 30 ก.ก. (ไม่เกนิ 1 ชิ้น) และ ถือขึน้เครื่องบนิได้น ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. **  

 

วนัทีห่นึง่   กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ – สนามบนิวนูโคโว(มอสโคว)์ – เมอืงมอสโคว ์   

11.00น.  คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ  ชัน้ 4 เคาน์เตอร์

เช็คอิน Row D ประตู 2 สายการบนิ THAI AIRWAY โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ 

คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทัวร์ให ้

ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง  

14.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ วนูโคโว เมอืงมอสโคว ์ ประเทศรสัเซีย 

โดยสายการบิน THAI AIRWAY เท่ียวบินท่ี TG 974 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บนเครื่องบิน ** 

20.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาต ิ วนูโคโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (ตาม

เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าเมืองไทยประมาณ 4 ชั่วโมง) หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือ

เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงิน การศึกษา และ 

การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศยั

กว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเมื่อ

สมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพ

โซเวียตอีกดว้ย 

   น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก 

พกัที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัทีส่อง มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ – ถนนอารบตั – สนามบนิวนูโคโว(มอสโคว)์ – สนาม

บนิเชเรเมเตยีโว –  เมอืงเมอรม์านสค ์– ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์ (Cathedral of Christ the Saviour) 

หรือท่ีเรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน) สรา้งขึ้นเพ่ือเป็น

อนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซาน

เดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซียนออธอด

อกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหาร

เซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. 

เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่ง

วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือว่าเป็นถนนคนเดิน

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองมอสโคว์เลยทีเดียว 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 

..........น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเชเรเมเตยีโว (SVO) (เนื่องจากไฟลท์ภายในประเทศ

รัสเซีย มีการเขม้งวดก าหนดส าภาระ จ ากัดใหท่้านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั 

ซึง่บางครั้งอาจใหน้ าน ้าหนักส าภาระท่ีขึ้นเครื่องมาชั่งรวมดว้ยท าใหอ้าจมีค่าใชจ้่าเพ่ิม

ในกรณีท่ีส าภาระน ้าหนักเกนิ จึงขอความร่วมมือในการค านวนน ้าหนักสัมภาระก่อน

เดินทางทุกครั้ง) 

..........น.  ออกเดินทางสู่ เมอืงเมอรม์านสค ์ (Murmansk) โดย สายการบนิแอรโ์รฟลอต

แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี  SU.... 

..........น. เดินทางถึง สนามบินเมอร์มานสค์ เมืองเมอร์มานสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและ

ศูนย์กลางการบริหารแควน้ปกครองตนเองของรัสเซีย และตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอน

เหนือของคาบสมุทรโคล่าใกลก้บัพรมแดนของนอร์เวย์และฟินแลนด์ 

ค า่   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 

.........น. เชญิสมัผสัประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาติ 

ท่ามกลางทุ่งหิมะในคนืทีม่ ืดมิด ท่านจะพบกบั “แสงออโรร่า” (Pola Light) 

หรอืแสงเหนอื  ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุก

ทิศทุกทางในหว้งอวกาศ หรือท่ีเรียกว่าลมสุริยะ (Solar wind) เมื่อลมสุริยะผ่านเขา้มา

ใกลโ้ลก ขัว้แม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชัน้บรรยากาศโลก 

และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สท่ีล่องลอยอยู่ในชัน้บรรยากาศ จึงท าใหเ้กดิการเรอืง

แสงเป็นสีสันต่างๆ มักพบไดใ้นช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทุกปี  ซึง่สามารถพบ

ไดใ้นรัศมี 300 ก.ม.จากขัว้โลกเท่านั้น (ทัง้นี้การพบปรากฏการณ์แสงออโรรา่ขึ้นอยู่กบั

สภาพอากาศในขณะนั้นดว้ย)  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่ท ีพ่กั 

พกัที ่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เมอืงเมอรม์านสค ์ – หมู่บา้นซามี ่ – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโร

ร่า     

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นซามี ่(Sami village) ชนเผ่าพ้ืนเมืองดัง้เดิมของรัสเซีย ท่ี

ประกอบอาชีพล่าสัตว์ ซึ่งภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตว์เมืองหนาว รวมไปถึง

กจิกรรมท่ีน่าสนใจ อาทิเช่น ใหอ้าหารใหอ้าหารสัตว์ และทดลองขี่กวางเรนเดียร์  หรือ

ขับขี่สโนว์โมบิล เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นซามี ่เมนูอาหารพืน้เมอืง  

น าท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟารม์สุนขัพนัธฮ์สักี ้ (รวมค่าสุนัขลากเลื่อนแลว้) 

ใหท่้านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรู ้เป็นพันธุ์ท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดย

อาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ไดเ้ลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพ่ือใชใ้นการลากเลื่อนบน

น ้าแข็งหรือหิม่ะ ใหท่้านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น ั่งรถเทียมสุนขัฮสักีล้ากเลือ่น 

(Husky Sledding) โดยท่ีฟาร์มนี้จะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนมพ้ืนเมือง กับ

บรรยากาศตอ้นรับท่ีแสนจะอบอุ่น ไดเ้วลาอันสมควรเดินทางกลับสู่โรงแรม  

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

กลางคืนเชิญสมัผสัประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหศัจรรยท์าง

ธรรมชาต ิท่ามกลางทุ่งหมิะในคนืทีม่ดืมดิ ท่านจะพบกบั “แสงออโรร่า” (Pola 

Light) หรอืแสงเหนอื  (ท ัง้นีก้ารพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึน้อยู่กบัสภาพ

อากาศในขณะน ัน้ดว้ย)  



 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่ท ีพ่กั 

พกัที ่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   

 

วนัทีส่ี ่ เม ืองเมอร์มานสค ์– พิพิธภณัฑ์เรื่องราวทอ้งถิ่น  –  เรือท าลายน า้แข็งพลงั

นวิเคลยีร ์– สนามบนิเมอรม์านสค ์

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์รือ่งราวท้องถิน่ (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑ์ท่ี

จัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส์ ชนพ้ืนเมืองท่ีเขา้มาตัง้ถ่ินฐานตั ้งแต่ปีค.ศ.

1574  

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมอืง  

น า ท่าน เข ้าชม  เรือท าลายน ้าแข็งพ ล ังนิว เค ลียร์ (Nuclear powered 

Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกสรา้งในปี

ค.ศ.1958 ท่ีเมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ท่ีกลับมาใชช้ื่อ

เดิมหลังจากการลม้สลายของสภาพโซเวียต ซึง่ไดป้ลดระวางและจอดเทียบท่า ให ้

นักท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมอยู่ท่ีเมืองมูรมานสก์ นี้ ขณะท่ีรุ่นอื่น ๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika, 

Sevmorput และรุ่นอื่นๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพ่ือเปิดทางใหก้ับเรือเดิน

สมุทรในการ ขนส่งสนิคา้ และบางล าก็ใชก้ารน านักท่องเท่ียวไปส ารวจขั ้วโลกเหนือ 

North Pole (ขึ้นอยู่กับเจา้หนา้ท่ี ในกรณีท่ีไม่ไดเ้ขา้ชมจะท าการคืนเงินใหก้ับสมาชิก

แทน) 

....... น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิเมอรม์านสค ์ เพ่ือท าการเช็คอินตั๋วและเดินทางกลับสู่

มอสโคว์  

ค า่ อาหารค ่า บรกิารท่านดว้ยอาหารกล่อง 

....... น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงมอสโคว ์โดย สายการบนิแอรโ์รฟลอตแอรไ์ลน ์ เท่ียวบินท่ี  

SU...... 

....... น.  เดินทางถึง สนามบนิสนามบนิเชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์ 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ท ีพ่กั 

พกัที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่า้ มอสโคว์ – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – 

พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่ แชมเบอร ์– ตลาดอสิไมโลโว่ –  ชม

การแสดงละครสตัว ์   

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมอืงมอสโคว ์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี

ประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงิน การศึกษา และ 

การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศยั

กว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเมื่อ

สมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวงของสหภาพ

โซเวียตอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถ

มองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโคว์ไดทั้ง้หมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลยั



 

มอสโคว์ท่ีสรา้งเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรา้งดว้ยรูปทรงเดียวกนั 

หรือท่ีเรียกว่า Seven Sister 

น าท่านเดินทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิเมืองมอสโคว ์ (Moscow Metro) ถือไดว้่ามี

ความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายใน

สถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลิน 

ขึ้นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานี

นั้ น เ ป็นลักษณะของงานศิลปะ ท่ีสร ้างขึ้นเ พ่ือร ะลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ 

(Monumental Art) ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า  

ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี  

น าท่านเดินทางสู่ (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค์ 

จนกระท่ังพระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทับท่ีเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 

ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณ

เดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) 

สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ี

พระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสมัชญั 

จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เก ิล มิคาเอล (The 

Archangel Michael) ท่ีสรา้งอุทิศใหก้ับนักบุญอาร์คแอนด์เกลิ มิคาเอล ปัจจุบันเป็นท่ี

เก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษ์แห่ง

พระเจา้ซาร ์ (Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ี

ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกดิความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให ้

ระฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ 

(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ียังไม่

เคยมีการใชยิ้งเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   

น าท่านเดินทางสู่ พพิธิภณัฑอ์าร์เมอรี ่ แชมเบอร ์ (State Armoury Chamber 

Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพย์

สมบัติล ้าค่าของเจา้ชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ 



 

แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินท่ี

สมบูรณ์แบบท่ีสุด ซึง่อีก 2 ท่ีอยู่ท่ี ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินค ้า

พ้ืนเมือง ซึง่ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของท่ีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื้อสนิคา้ตาม

อัธยาศัย อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผา้พันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ 

กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของท่ีระลึกอื่นๆ อีกมากมาย 

ค า่   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมอืง 

น าท่านชม การแสดงละครสตัว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรูท่ี้ ไม่ควร

พลาด เช่น สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผน

จากนักแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 นาที 

และช่วงหลังอีก 45 นาที จากนี้ยังมีบริการถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆ และมีของท่ีระลึกดว้ย 

***กรณีละครสัตว์งดการแสดงและซึง่บางครั้งการงดการแสดงไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

พกัที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า  

 

วนัทีห่ก มอสโคว ์– จตุรสัแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ – หา้งกุม – OUTLET VILLEAGE   – 

สนามบนิโดโมเดโดโว 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของ

เหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา

หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมัยคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนี้

ใชจ้ัดงานในช่วงเทศกาลส าคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึก

สงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ี

สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์ บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์

แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส 

สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรง

ท่ีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพง

ของพระราชวังเครมลิน ดึงดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยท่ีเดินทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้ง

ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พรอ้มกับการเรียนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของ

สถานท่ีส าคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สรา้ งขึ้นโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 

(Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลท่ี

เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี 

ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงาม

ของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทัยใน

ความงดงามของมหาวิหารแห่งนี้มาก จึงมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบ

ดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพ่ือไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งส ิง่ท่ีสวยงามกว่านี้ได ้

อีก การกระท าในครั้งนั้นของพระเจา้อีวาน ท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The 

Terrible หรืออีวานมหาโหด นั่นเอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock 



 

Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามา

จากทับทิม น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995  

ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพ่ือร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสต์คน

แรกของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเมื่อท่านสิน้ใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเคร่งขรึมแต่

ยังคงความย่ิงใหญ่ เย่ียมชมท่ีนี่ดว้ยความสงบเพ่ือชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซึง่เปิด

ใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะเสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหิน

อ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 

หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง

มอสโคว์ สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง น ้าหอม แบรนด์ดังท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด (New 

Collection) นอกจากนั้นสามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พ่ิมอีกท่ีหา้งสรรพสนิคา้ใตด้ินบริเวณของ 

หลกักโิลเมตรที ่0 หนา้จัตรัสแดง 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารอาหารจนี 

น าท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLEAGE อิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์ชื่อดัง อาทิเช่น 

BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ  

......... น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิโดโมเดโดโว เพ่ือท าการเช็คอินเอกสารและ มีเวลาให ้

ท่านเลือกซื้อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสายการบิน 

Thai Airway เท่ียวบินท่ี TG 975  ** มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบิน 

** 

 

วนัทีเ่จ็ด กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ        

 

10.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและ

ความประทับใจ 

 

** หากลูกคา้ท่านใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ั๋วภายใน (ต ั๋วเครือ่งบนิ , ต ั๋วรถทวัร ์, ต ั๋ว

รถไฟ) กรุณาสอบถามเจา้หนา้ของบรษิทั ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกต ั๋วเนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ล่วงหนา้ ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศต่อ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนั

จองทวัรท์ ัง้น ีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 

 

  

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ่ พกั

หอ้งละ 

2-3 ท่าน   

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี) 
 

เด็กไม่มเีตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี) 
 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 
 

ราคาทวัรไ์ม่

รวมต ั๋ว 

25 – 31 มกราคม 63 55,999 55,999 54,999 9,500 39,999 

05 – 11 กุมภาพนัธ ์63 55,999 55,999 54,999 9,500 39,999 

12 – 18 กุมภาพนัธ ์63 55,999 55,999 54,999 9,500 39,999 

04 – 10 มนีาคม 63 55,999 55,999 54,999 9,500 39,999 

14 – 20 มนีาคม 63 55,999 55,999 54,999 9,500 39,999 

 

** อตัรานีย้งัไม่รวมค่าทปิพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 65 

ดอลล่ารส์หรฐั (USD) ต่อ ทรปิ ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี 

ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึ

พอใจของท่าน โดยส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บก่อนเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ 

ในวนัเช็คอนิ ** 

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

(ไม่มที ีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ) 

** ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถุประสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การท่องเทีย่ว ประเทศรสัเซีย 

ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซ่ีา โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ต่อคร ัง้ ** 

** บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์อตัรานีเ้ฉพาะนกัท่องเทีย่ว ท ีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่าน ัน้ กรณีถอืหนงัสอื

เดนิทางต่างประเทศ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ ์เรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทวัร ์ ท่านละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

 

 

 

 

 



 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม 

✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่า

ภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้งการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตร

โดยสาร ไม่ว่าเท่ียวใด เท่ียวหนึ่ง  กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ โดยอา้งอิงค่าใชจ้่ายการจอง

ทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามท่ีตามท่ีตารางอัตราค่าบริการระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAY อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบิน โดยมีน ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถือขึ้นเครื่องบิน

ไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. (ไม่จ ากัดจ านวนชิน้ แต่ทัง้นี้เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อ

ท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  

✓ ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานตามรายการท่ีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานท่ีในโปรแกรม 

✓ ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม    

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 

บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อตัราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรดี 

ค่ามินิบาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหนา้ทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ 

ผูเ้ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทัง้นี้ท่าน

สามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ท่ีสนามบิน ในวันเช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้าหนักเกนิกวา่ท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสมัภาระใหญ่

เกนิขนาดมาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองท่ีนั่งบนเครื่องบินตามความตอ้งการเป็นกรณพิีเศษหากสามารถท าได ้ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทท่ีใชบิ้น ซึง่อาจเปลี่ยนแปลงไดอ้ยู่ท่ีสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด 

× ค่าภาษีน ้ามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไปแลว้  

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 

❖ กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจ าท่านละ 15,000 บาท และตัดท่ีนั่ง

การจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาช าระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. 

เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมี

ความประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีท่ีมี

คิวรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีนั่งราคาพิเศษ

จ านวนจ ากัด  

❖ กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได ้ ก่อนเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืน

ค่าใชจ้่ายใดๆในกรณีท่ีไม่สามารถหาคนมาแทนได  ้

เง ือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

❖ ยกเลิกการเดินทาง ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการรอ้ยละ 100 ของค่าบริการท่ี

ช าระแลว้ ** ยกเวน้ พีเรียดท่ีมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตอ้งยกเลิกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วัน ก่อน

เดินทาง ** 

❖ ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการรอ้ยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 

❖ ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระมาแลว้

ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการ

จัดการน าเท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพัก ฯลฯ 

❖ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิ้น 

เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

❖ กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตอ้งแจง้ใหท้างบริษัททราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 

20 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจง้หลังจากเจา้หนา้ท่ีออกเอกสารเรียบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วน

หนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียด

วันท่ีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นส าคัญดว้ย กรุณาสอบถามกับเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณี

พิเศษ 

❖ กรณีตอ้งการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการหัก

ค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก ิดขึ้นจริงส าหรับการด าเนินการจองครั้งแรก ตามจ านวนครั้งท่ี

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่่านควรทราบก่อนการเดนิทาง 

➢ คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมีขึ้นต า่ อย่างนอ้ย 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะ

ไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ ทาง

บริษัทยินดีท่ีจะประสานงาน เพ่ือใหทุ้กท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป  

➢ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดย

ทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทัง้นี้ ก่อนคอนเฟิร์

มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษทุกครั้งหากท่านลางานแลว้ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงได  ้

➢ กรณีท่ีท่านตอ้งออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) 

กรุณาติดต่อสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในท่ีสามารถ

เลื่อนวันและเวลาเดินทางได ้ เพราะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลา



 

บิน โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศ

ยานเป็นส าคัญเท่านั้น ส ิง่ส าคัญ ท่านจ าเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพ่ือเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างนอ้ย 3 

ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกดิความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่า ยท่ี

เกดิขึ้นใดๆทัง้ส ิน้   

➢ กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีเป็นก รณี

พิเศษ 

➢ กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ีลแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษัท

ฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้แต่ท่ีท่านเริ่มจองทัวร์ เพ่ือใหท้างบริษัทประสานงานกับสาย

การบินเพ่ือจัดเตรียมล่วงหนา้ กรณีมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บ

ค่าใชจ้่ายตามจริงท่ีเกดิขึ้นกับผูเ้ดินทาง  

➢ กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ดินทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางทุกท่านใหก้ับเจา้หนา้ท่ีหลังจาก

ช าระเงินกรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกับเจา้หนา้ท่ีให ้

ทราบ 

➢ กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอ้ยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการ

รับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสือเดินทางใหท้าง

บริษัทเพ่ือใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

➢ หลังจากท่านช าระค่าทัวร์ครบตามจ านวนเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทจะน าส่งใบนัดหมายและเตรี ยม

ตัวการเดินทางใหท่้านอย่างนอ้ย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง 

➢ อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราส าหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อน

ไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลับ ตามก าหนดการเท่านั้น หากตอ้งการ

เปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

➢ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนใหก้ับลูกคา้ท่ีไม่รูจ้ักกันมาก่อน เช่น กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน 

จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพักเดี่ยวตามท่ีระบุ 

➢ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ  

➢ การใหทิ้ปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติส าหรับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้ริการ

จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรื่องปกติ จึงรบกวนใหท่้านเตรียมค่าใชจ้่ายในส่วนนี้เพ่ือมอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

➢ ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว้ 

สถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือเวลาใหเ้หมาะสม 

และ หากมีสถานท่ีท่องเท่ียวกลางแจง้ เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดิน

เป็นอย่างสูง หรือ ใชร้องเทา้ท่ีสามารถเดินบนหิมะได ้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิม ะจะ

สว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคืองตาได  ้

➢ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพ

ภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การล่าชา้ของสายการบิน เงื่อนไขการใหบ้ริการของรถในแต่ละ

ประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ หากกรณีท่ีจ าเป็น

จะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

➢ เนื่องจากการเดินทางท่องเท่ียวในครั้งนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนใน

ต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสทิธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วน

หนึ่งท่ีท่านไม่ตอ้งการไดร้ับบริการ หากระหว่างเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมได ้



 

ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่

ใหท่้าน เนื่องจากทางบริษัทไดท้ าการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้  

➢ กรณีทีท่่านเดนิทาง 3 ท่าน จะไม่ไดห้อ้งพกั Tripple เนือ่งจากโรงแรมทีร่สัเซียไม่มหี้องพกั 

Tripple ส าหรบับางโรงแรม จงึขอแจง้ไว ้ ณ ทีน่ ี ้และท่านไดพ้กัเป็นหอ้ง Twin 2 ท่าน และ

พกัเดีย่ว 1 ท่าน ท่านทีพ่กัเดีย่วบรษิทัตอ้งขอเก็บค่าพกัเดีย่วเพิม่เตมิ 

➢ กรณีท่ีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีจะเกดิขึน้

ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระเรียบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

➢ หากวันเดินทาง เจา้หนา้ท่ีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง 

(พาสปอร์ต) ของท่านช ารุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึ่ง มีหนา้ใดหนา้หนึง่

หายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นตน้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบิน หรือ เจา้หนา้ท่ีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสทิธิ์ไม่อนุญาต

ใหท่้านเดินทางต่อไปได ้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดี

อยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีช ารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือท า

หนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใชฉ้บับเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยันดว้ย พรอ้มกับแจง้มาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด 

เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอ้มูลหนังสือเดินทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ 

กรณีท่ียังไม่แ (ตั๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัว๋

เครื่องบิน) เรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้นจริงทัง้หมด ซึง่

โดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14 -20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

กระบวนการและขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

➢ เกี่ยวกับท่ีนั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สาย

การบิน ขอสงวนสทิธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกัน กรุณาเช็คอินพรอ้มกนั 

และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหท่้านไดน้ั่งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากท่ีสุด  

➢ ขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหอ้งพักในโรงแรมท่ีพัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแต่ละโรงแรม

แตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดี่ยว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ หอ้งพัก

แบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม หอ้งพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้กัน (ไม่ติดกัน

เสมอไป) 

➢ กรณีท่ีท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (หา้มไม่ใหเ้ดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ส ิน้ 

➢ ขอสงวนสทิธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน

เดินทาง  

➢ มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใดๆทั้งส ิน้แทนบริษัทผู ้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านั้น 

➢ บริษัทขอสงวนสทิธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การ

ยกเลิกบิน , การประทว้ง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การน าส ิง่ของผิด

กฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

➢ บริษัทขอสงวนสทิธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริง กรณีท่านลืมส ิง่ของไวท่ี้โรงแรม

และจ าเป็นตอ้งส่งมายังจุดหมายปลายทางตามท่ีท่านตอ้งการ  



 

➢ รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุ

ในโปรแกรม 

*เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้* 

 

 

 

  


