
   
 
 
 

รสัเซยี มอสโคว ์มรูม์นัสค ์7วนั5คนื 
โดย สายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนพฤศจกิายน 62 – เดอืนมกราคม 63 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
บนิตรงสูม่อสโคว ์ชมปรากฎการณ์ออโรรา่แสงเหนอื 2 คนืเต็ม สุดฟิน!! 

บนิภายใน 2 เทีย่ว ไมเ่หนือ่ย น ัง่สุนขัลากเลือ่น Husky Park 
มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั - หมูบ่า้นซามี ่

พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน า้แข็งพลงันวิเคลยีร ์– พระราชวงัเครมลนิ - มหาวหิารอสัสมัชญั 
 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แซมเบอร ์– จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ 

หา้งกุม – โชวล์ะครสตัว ์- สถานรีถไฟใตด้นิมอสโคว ์- สวนโคโลเมนสโกเย 

พเิศษ!! ชมละครสตัวส์ดุอลงัการ, สนุกกบักจิกรรม D.I.Y ตุก๊ตาแมล่กูดก 
ทานมือ้พเิศษ ทีโ่รงแรมหร ู5 ดาว 

 

 



   
 
 
 
วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย – ทา่อากาศยานนานาชาติ

โดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี – เมอืงมอสโคว ์                                  
11.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ 

Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด
ขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 
14.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG974 (เทีย่วบนิตรง)  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

20.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  
** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เม ืองมอสโคว์ (Moscow) เป็น เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวัตศิาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกจิ การเงิน การศกึษา และ การ
เดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 

10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นที่สดุในยโุรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพ
โซเวยีตยังไมล่ม่สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya Hotel/ Milan Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

 
  
วนัทีส่อง เมอืงมอสโคว ์– มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั – ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเร

เมเตยีโว  เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี – ท่าอากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมอืงมูร ์
มนัสค ์ประเทศรสัเซยี – เมอืงมรูม์นัสค ์ – ชมปรากฎการณ์แสง    ออโรรา่  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



   
 
 
 
 น าทา่นแวะถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the 

Saviour) หรอืทีเ่รยีกกันวา่ มหาวหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็น
อนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 
ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวหิารที่ส าคัญของนิกายรัสเซยีนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบ

พธิกีรรมที่ส าคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไม่
อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้
ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรูปเหมอืน 
รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
หรอืเทยีบเทา่ 

......... น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี โดย
สายการบนิ ......... เทีย่วบนิที ่.........  
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีไมม่ ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

** ค าแนะน าเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ ** 
เนือ่งจากไฟลทบ์นิภายในประเทศรสัเซยี มกีารเขม้งวดเรือ่งการจ ากดัน า้หนกักระเป๋า

สมัภาระ โดยสว่นใหญ ่อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 
1 ชิน้ หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. ซึง่บางกรณีเจา้หนา้ทีส่ายการบนิอาจใหน้ าสมัภาระทีท่า่นจะ

ถอืขึน้เครือ่งบนิมาช ัง่รวมดว้ย ท าใหน้ า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด (เกนิ 20 ก.ก.) กรณีนีส้าย
การบนิจ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ซึง่ลูกคา้จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจรงิท ัง้หมด 
จงึขอความรว่มมอืในการค านวณน า้หนกัสมัภาระกอ่นเดนิทางทุกคร ัง้ 



   
 
 
 

** ไฟลท์บนิ โปรแกรม และ เมอืงทีพ่กั อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้

สอดคลอ้งกบัเวลา สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น
ส าคญั ** 

......... น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิรูม์นัสค ์เมอืงมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) เมอืงท่าเรอืและศูนย์กลางการบรหิารแควน้
ปกครองตนเองของรัสเซีย และตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกลก้ับ

พรมแดนของนอรเ์วยแ์ละฟินแลนด ์
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่น ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่ (Aurora / Northern Lights) สมัผัสประสบการณ์

ใหม่ ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิทา่มกลางทุ่งหมิะในคนืมดืมดิ ทา่นจะพบกับแสงออโรร่า
หรอืแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผวิดวงอาทติยป์ะทแุละปลดปลอ่ยอนุภาคอเิลกตรอนทกุทศิทกุทาง

ในหว้งอวกาศ หรือที่ เรียกว่าลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก 
ขัว้แมเ่หล็กโลกจะดงึดูดอนุภาคอเิล็กตรอนบางสว่นเขา้หาชัน้บรรยากาศโลก และจะกระทบกับ

โมเลกุลของแก๊สทีล่่องลอยอยู่ในชัน้บรรยากาศ จงึท าใหเ้กดิการเรอืงแสงเป็นสสีันต่างๆ โดย
สว่นใหญม่ักพบไดใ้นชว่งเดอืนธนัวาคม - มนีาคม ของทกุปี ซึง่สามารถพบไดใ้นรัศม ี300 ก.ม. 
จากขัว้โลกเทา่นัน้ ท ัง้นีก้ารพบปรากฏการณ์แสงออโรรา่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศเป็น

ส าคญั 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั Park Inn by Radisson Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel , Murmansk 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงมรูม์นัสค ์– หมูบ่า้นซามี ่– ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้– ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นซามี ่(Sami Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ชนเผ่า

พืน้เมอืงดัง้เดมิของรัสเซยี ทีป่ระกอบอาชพีล่าสตัว ์ซึง่ภายในจะมกีวางเรนเดยีร ์และสัตวเ์มอืง
หนาว รวมไปถงึกจิกรรมทีน่่าสนใจ เชน่ ใหอ้าหารกวางเรนเดยีร ์น่ังกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น เป็น

ตน้  



   
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นชาวซามี ่(อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่านเดนิทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สักี ้(Husky Park) ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสุนัข
แสนรู ้เป็นพันธุท์ีเ่ฉลยีวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้ง
สนัุขพันธุน์ี้เพือ่ใชใ้นการลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหมิะ ใหท้า่นไดส้มัผัสประสบการณ์ น่ังรถเทยีม

สุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟาร์มนี้จะบรกิารตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนม
พืน้เมอืง กับบรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะอบอุน่ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 
น าทา่น ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่ (Aurora / Northern Lights) สมัผัสประสบการณ์

ใหม่ ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาต ิทา่มกลางทุ่งหมิะในคนืมดืมดิ ทา่นจะพบกับแสงออโรร่า
หรอืแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผวิดวงอาทติยป์ะทแุละปลดปลอ่ยอนุภาคอเิลกตรอนทกุทศิทกุทาง

ในหว้งอวกาศ หรือที่ เรียกว่าลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก 
ขัว้แมเ่หล็กโลกจะดงึดูดอนุภาคอเิล็กตรอนบางสว่นเขา้หาชัน้บรรยากาศโลก และจะกระทบกับ
โมเลกุลของแก๊สทีล่่องลอยอยู่ในชัน้บรรยากาศ จงึท าใหเ้กดิการเรอืงแสงเป็นสสีันต่างๆ โดย

สว่นใหญม่ักพบไดใ้นชว่งเดอืนธนัวาคม - มนีาคม ของทกุปี ซึง่สามารถพบไดใ้นรัศม ี300 ก.ม. 
จากขัว้โลกเทา่นัน้ ท ัง้นีก้ารพบปรากฏการณ์แสงออโรรา่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศเป็น

ส าคญั 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



   
 
 
 
น าท่านเขา้สู่ท ีพ่กั Park Inn by Radisson Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel , Murmansk 

หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่ เมอืงมูรม์นัสค ์- พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ - พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน า้แข็งพลงันวิเคลยีร ์- ท่า

อากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย เมอืงมอสโคว ์- ท่า
อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ (Museum of Local) พพิธิภัณฑ์ทีจั่ดแสดงเรือ่งราว
ของชาวซามีห่รอืแลปส ์ชนพืน้เมอืงทีเ่ขา้มาตัง้ถิน่ฐานตัง้แตปี่ ค.ศ. 1574   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์เรอืท าลายน า้แข็งพลงันิวเคลยีร ์ (Nuclear Powered 
Icebreakers) รุน่ Lenin ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลยีรร์ุ่นแรกสรา้งในปี ค.ศ. 1958 

ทีเ่มอืงเลนนิกราด Leningrad หรอื เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ทีก่ลับมาใชช้ือ่เดมิหลังจากการลม้
สลายของสภาพโซเวียต ซึง่ไดป้ลดระวางและจอดเทียบท่าใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมอยู่ที่

เมืองมูร์มันสค์แห่งนี้  ขณะที่รุ่นอื่นๆ ถัดมา เช่นรุ่น Arctika , Sevmorput และรุ่นอื่นๆ ยัง
ปฏบิัตกิารอยูใ่นทะเลอารค์ตกิ เพือ่เปิดทางใหก้ับเรอืเดนิสมุทรในการขนสง่สนิคา้และบางล าก็
ใชก้ารน านักทอ่งเทีย่วไปส ารวจขัว้โลกเหนือ North Pole  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิรูม์นัสค ์เมอืงมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี  
......... น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

โดยสายการบนิ ......... เทีย่วบนิที ่......... 

......... น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ แบบกลอ่ง (อาหารพืน้เมอืง) 

** ไฟลท์บนิ โปรแกรม และ เมอืงทีพ่กั อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ให้
สอดคลอ้งกบัเวลา สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคญั ** 



   
 
 
 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya Hotel/ Milan Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – มหาวหิารอสัสมัชญั – มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ 

มคิาเอล – ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์– ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์– พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่

แช มเบอร์ – จ ัตุ ร สั แดง  - มห าวิห ารเซนต์ บาซิล  - ห อนาฬิกาซ าวิเออร์ – 
หา้งสรรพสนิคา้กุม – อนุสรณ์สถานเลน ิ– ชมการแสดงละครสตัว ์                                                  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซาร์
ทกุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอร์สเบริก์ 

ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของรัฐบาลและทีร่ับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บรเิวณเดียวกันจะ
เป็นจัตุรัสวหิาร เป็นที่ตัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดย

สถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ า
พธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้

ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ที่
สรา้งอทุศิใหก้ับนักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อน
ยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งใน

ปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญท่ีส่ดุในโลก แตเ่กดิ
ความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบันตัง้อยูภ่ายในพระราชวังเครมลนิแห่งนี้ ผา่น

ชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่
ทีส่ดุในโลก ทีย่ังไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 
1 ตัน   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่ าน เดินทางสู่  พิพิธภ ัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber 
Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าค่า
ของเจา้ชายมัสโควี ่ในชว่งครสิต์ศตวรรษที่ 14-15 พพิธิภัณฑ์อารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึ่งใน



   
 
 
 

สามพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบรูณ์แบบทีส่ดุ ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่

ที ่ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอหิรา่น 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม The St. Regis Moscow Nikolskaya 

(อาหารพิน้เมอืง) ระดบั 5 ดาว  

น าท่านเดนิทางสู ่จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณ์
ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทาง

การเมือง สรา้งในสมัยครสิต์ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ใชจั้ดงานในช่วงเทศกาล
ส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 บรเิวณโดยรอบ
ของจัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ 

(Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมอืงมอสโคว์ ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย 

Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงที่มลีักษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สสีันสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม 
ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสูจั่ตุรัสแดง

แลว้จะตอ้งถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึคู่กับมหาวหิารแห่งนี้ พรอ้มกับการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนาน
ของสถานที่ส าคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต์ บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที่ 4 (Ivan 
the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน 

(Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขีม่านานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก 
ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้ี

เรือ่งเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งนี้มาก 
จงึมคี าสัง่ใหป้นูบ าเหน็จแกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไมใ่หส้ถาปนกิผู ้
นัน้สามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่า

ของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวเิออร ์
(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาวแดง 5 

แฉกทีท่ ามาจากทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิตน์ ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแกข่องเมอืงมอส

โคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ 
เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนด์ดังที่มีชือ่เสยีงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์

สถานเลนนิ (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายใน
คอืสถานทีพั่กพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงทีเ่ครง่ขรมึแตย่ังคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ย

ความสงบเพือ่ชมรา่งของบุรษุผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสยีชวีติไปถงึ 



   
 
 
 

90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลง

แกว้ครอบอยู ่
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรู ้เช่น สุนขั 

ลงิ นก ฯลฯ รวมท ัง้มายากล กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมอื
อาชพี หลงัจากจบการแสดงท่านสามารถถ่ายรูปกบัสตัวต์่างๆเพือ่เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย 

** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซึง่บางกรณีงดการแสดง โดยไมแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บรกิารส่วนนีใ้ห ้ท่านละ 10 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั 
(USD.) ** 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya Hotel/ Milan Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห่ก เมอืงมอสโคว์ – DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก - สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว์ - สวนโค
โลเมนสโกเย – ห้างเวกสั – ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว  เมอืงมอสโคว ์

ประเทศรสัเซยี - ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย   
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่รา้นผลติตุก๊ตาแมลู่กดก (Matryoshka) ท่านจะไดท้ า DIY ดว้ยตัวของ

ทา่นเองในการระบายสตีกแตง่ตุ๊กตาแมล่กูดกทีม่ชี ือ่เสยีงและถอืเป็นสญัลักษณ์อกีอยา่งนึงของ
รัสเซยี 1 เซต ตอ่ 1 ทา่น และทา่นสามารถน ากลับไปเป็นของทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย   

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



   
 
 
 

น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความ

สวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความ
สวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมจีุดเริม่ตน้มาจากชว่งแรกสดุทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพ
โซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะที่

สรา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคุณความดขีองวรีบุรษุ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรูปของงาน
ปั้น รปูหลอ่ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye) ภายในบรเิวณนี้ เป็น
ที่ตัง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซาร์ไมเคลิ โรมานอฟ ซึง่อดีตไดเ้คยเป็นพระราชวังที่พระเจา้

ซารอ์เล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทับในฤดูรอ้น อกีทัง้พระเจา้ปีเตอรม์หาราชเคยประทับทีน่ี่ใน
วัยเด็กและพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสตูทิีว่ังแห่งนี้ บรเิวณรอบนอกมพีืน่ทีก่วา้งขวางและมสีวน
ตน้ไมแ้ละดอกไมท้ี่ร่มรื่น ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบรเิวณสวนและ

ดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



   
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

ชื่อดัง อาทิเช่น Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรือ
อาจจะเป็นสนิคา้ของฝากตา่งๆของประเทศรัสเซยี 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอปป้ิง** 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

22.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการ
บนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG975 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย     

10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ  
และความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วม

ต ัว๋ 

20 – 26 พฤศจกิายน 62 63,999 63,999 62,999 9,000 46,999 

27 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62 63,999 63,999 62,999 9,000 46,999 

04 – 10 ธนัวาคม 62 65,999 65,999 64,999 9,000 48,999 

07 – 13 ธนัวาคม 2562 
Bus1 

65,999 65,999 64,999 9,000 48,999 

07 – 13 ธนัวาคม 2562 
Bus2 

65,999 65,999 64,999 9,000 48,999 

09 – 15 ธนัวาคม 62 65,999 65,999 64,999 9,000 48,999 

14 – 20 ธนัวาคม 62 65,999 65,999 64,999 9,000 48,999 

18 – 24 ธนัวาคม 62 67,999 67,999 66,999 9,000 48,999 

21 – 27 ธนัวาคม 62 
Bus1 

67,999 67,999 66,999 9,000 48,999 

21 – 27 ธนัวาคม 62 

Bus2 
67,999 67,999 66,999 9,000 48,999 

25 – 31 ธนัวาคม 62 68,999 68,999 67,999 9,000 48,999 

28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 

Bus1 
75,999 75,999 74,999 10,000 55,999 

28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 63 
Bus2 

75,999 75,999 74,999 10,000 55,999 

30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 
Bus1 

75,999 75,999 74,999 10,000 55,999 

30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 63 

Bus2 
75,999 75,999 74,999 10,000 55,999 

01 – 07 มกราคม 63 71,999 71,999 70,999 10,000 53,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 
 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ  
ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ให้
ทราบลว่งหนา้ ** 

 
** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้

เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื 

เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง  
ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 



   
 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Thai 

Airways ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณี

ใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูระบใุหเ้ป็นหมูค่ณะ และ สามารถสะสมไมลไ์ดส้งูสดุ 50% 
 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ช ิน้ โดยมีน ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 กก. เป็นตน้ไป 

(สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ชิน้ เชน่ 23 กก. 1 ชิน้ / 7 กก. 1 ชิน้ = รวม 20 กก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 
 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน แบบเสรมิเตยีง วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรม

ตามรายการทีร่ะบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดย
อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการ

ซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดื่มที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบุ และ ค่า
พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 36 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/

ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลูกคา้ 1 ทา่น ตามธรรม

เนยีม 
คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 

57 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวม
ไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถ

ใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ
เงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระ

เงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ด ้
รับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้ง

เช็คทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น
การใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดับ 
เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอืทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่าง
นอ้ย 21 วนั กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าสว่นใด

ส่วนหนึ่ง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยู่
ในช่วงรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่



   
 
 
 

วา่กรณีใดๆก็ตาม คอื ก่อนวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์

นัน้ๆทันท ี
3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 

ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง 

นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิท

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร
เทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้รีายชือ่ใน
เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึ่ง เพือ่ลงนามด าเนินการ

ขอรับเงินค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้ม
หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผู ้
เดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ย
กวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่ม ี
ค่าใช้จ่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ที่
เกดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การ

จัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 
3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ 

Extra Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือ
คา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่
ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร 
(ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ 
อย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ุกท่าน

ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ
เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคิด
คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 
(Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรอืหอ้งพัก

แบบเสรมิเตยีง หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี



   
 
 
 

หอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 

อาจมคีวามจ าเยป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิที่เกดิขึ้นจากนักท่องเทีย่ว
หรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็น

หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะ

หอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 
 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
4. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

5. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านั้น 
กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และ
ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร

ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา
จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงินค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น

หรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืน
เงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงินมัดจ าหรือส่วนที่
เหลอืทัง้หมด 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึ
ความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

9. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่
ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุ

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

10. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั้น 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มกีารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีน ้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การ

เปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
11. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
12. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง 

อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิยัทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือ

การควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้
ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 



   
 
 
 
13. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ 
ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
14. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ

ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 
15. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ 

ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
คา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก

เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  
 

 


