
 
 

RUSSIA MOSCOW MURMANSK (7D5N)  
“DME03 RUSSIA SUPER AURORA” 

สายการบนิ FULL SERVICE THAI AIRWAY  (TG) 

 
 

บนิดว้ยสายการบนิไทย (TG): ขึน้เครือ่งทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิ(BKK) 
 

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

 
**โหลดกระเป๋าสมัภาระโดยน ้าหนักไม่เกนิ 30 กก. (ไม่เกนิ 1 ช ิน้) และ ถอืขึน้เคร ือ่งบนิไดน้ า้หนักไม่เกนิ 7 กก. ** 
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DAY 1 กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ – สนามบนิวนูโคโว(มอสโคว)์ – เมอืงมอสโคว ์   
11.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน Row D ประตู 2 

สายการบนิ THAI AIRWAY โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง  

14.00น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิวนูโคโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ THAI 
AIRWAY เทีย่วบนิที ่TG 974 ** มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 

20.20น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาต ิวนูโคโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี (ตามเวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าเมอืงไทย
ประมาณ 4 ช ัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซยี มีประวตัิศาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี 
เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามสักวา ซึง่ในตวัเมอืง
มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ีประชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป และเมื่อสมยัคร ัง้ที่

สหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยงัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
พกัที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   
DAY 2 มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั – สนามบนิวนูโคโว(มอสโคว)์ – สนามบนิเชเรเมเตยีโว –  เมอืง

เมอรม์านสค ์– ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า มหาวิหาร
โดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีนเมือ่ปีค.ศ.1812 โดย
พระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่ส าคญัของนิกายรสัเซยีนออธอดอกซ ์ใช ้
ประกอบพธิกีรรมทีส่ าคญัระดบัชาต ิ*หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีรจ์ะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน* 

 
น าท่านเดนิทางสู่ ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวม
วยัรุน่ รา้นคา้ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยงัมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรเีปิดหมวกอกี
ดว้ย ถอืว่าเป็นถนนคนเดนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงมอสโควเ์ลยทเีดยีว 

 

Cathedral of Christ the Saviour 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 
........ น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเชเรเมเตยีโว (SVO) (เน่ืองจากไฟลทภ์ายในประเทศรสัเซยี มีการเขม้งวดก าหนดส า

ภาระ จ ากดัใหท่้านละ 1 ใบน ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรมั ซึง่บางคร ัง้อาจใหน้ าน ้าหนักส าภาระทีข่ึน้เคร ือ่งมาช ัง่รวมดว้ย
ท าใหอ้าจมคี่าใชจ้า่เพิม่ในกรณีทีส่ าภาระน ้าหนักเกนิ จงึขอความรว่มมอืในการค านวนน ้าหนักสมัภาระกอ่นเดนิทางทุก
คร ัง้) 

.........น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงเมอรม์านสค ์(Murmansk) โดย สายการบนิแอรโ์รฟลอตแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ SU.... 

.......... น. เดินทางถงึ สนามบนิเมอรม์านสค ์เมอืงเมอรม์านสค  ์ประเทศรสัเซยี เมืองท่าเรอืและศูนยก์ลางการบรหิารแควน้
ปกครองตนเองของรสัเซยี และตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกลก้บัพรมแดนของนอรเ์วยแ์ละ
ฟินแลนด ์

ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี 
.........น. เชญิสมัผสัประสบการณ ์Aurora Hunting ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิท่ามกลางทุ่งหมิะในคนืที่

มืดมิด ท่านจะพบกบั “แสงออโรร่า” (Pola Light) หรอืแสงเหนือ ปรากฏการณผ์ิวดวงอาทิตยป์ะทุและ
ปลดปล่อยอนุภาคอเิลกตรอนทุกทศิทุกทางในหว้งอวกาศ หรอืทีเ่รยีกว่าลมสุรยิะ (Solar wind) เมือ่ลมสุรยิะผ่านเขา้มา
ใกลโ้ลก ขัว้แม่เหล็กโลกจะดงึดูดอนุภาคอเิล็กตรอนบางส่วนเขา้หาช ัน้บรรยากาศโลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของ
แกส๊ทีล่่องลอยอยู่ในช ัน้บรรยากาศ จงึท าใหเ้กดิการเรอืงแสงเป็นสสีนัต่างๆ มกัพบไดใ้นชว่งเดอืนธนัวาคม – มีนาคม 
ของทุกปี  ซึง่สามารถพบไดใ้นรศัม ี300 ก.ม.จากขัว้โลกเท่าน้ัน (ทัง้นีก้ารพบปรากฏการณแ์สงออโรรา่ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศในขณะน้ันดว้ย) ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั 

 
พกัที ่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   
DAY 3 เมอืงเมอรม์านสค ์– หมู่บา้นซามี ่– Husky Park – ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่     
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นซามี ่(Sami village) ชนเผ่าพืน้เมอืงดัง้เดมิของรสัเซยี ทีป่ระกอบอาชพีล่าสตัว ์ซึง่ภายใน

จะมกีวางเรนเดยีร ์และสตัวเ์มอืงหนาว รวมไปถงึกจิกรรมทีน่่าสนใจ อาทเิชน่ ใหอ้าหารใหอ้าหารสตัว ์และทดลองขีก่วาง
เรนเดยีร ์หรอืขบัขีส่โนวโ์มบลิ เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นซามี ่เมนูอาหารพืน้เมอืง  
 น าท่านเดนิทางสู่ Husky Park ฟารม์สุนขัพนัธฮ์สักี ้(รวมค่าสุนัขลากเลือ่นแลว้) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสนัุข

แสนรู ้เป็นพนัธุท์ีฉ่ลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสุนัขพนัธุนี์เ้พือ่ใชใ้นการ
ลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหม่ิะ ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ ์น่ังรถเทยีมสุนัขฮสักีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) โดยที่

ฟารม์นีจ้ะบรกิารตอ้นรบัท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรบัทีแ่สนจะอบอุ่น ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทาง
กลบัสู่โรงแรม 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 กลางคนืเชญิสมัผสัประสบการณ ์Aurora Hunting ชมความมหศัจรรยท์างธรรมชาต ิท่ามกลางทุ่งหมิะ

ในคนืทีม่ดืมดิ ท่านจะพบกบั “แสงออโรรา่” (Pola Light) หรอืแสงเหนือ  (ทัง้นีก้ารพบปรากฏการณแ์สงออ
โรรา่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในขณะน้ันดว้ย)  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่ทีพ่กั 
พกัที ่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   

Pola Light 



DAY 4 เมอืงเมอรม์านสค ์– พพิธิภณัฑเ์ร ือ่งราวทอ้งถิน่  –  เรอืท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลยีร ์– สนามบนิเมอร ์
มานสค ์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม พพิธิภณัฑเ์ร ือ่งราวทอ้งถิน่ (Museum of local Lore) พพิธิภณัฑท์ีจ่ดัแสดงเร ือ่งราวของชาวซามี่

หรอืแลปส ์ชนพืน้เมอืงทีเ่ขา้มาตัง้ถิน่ฐานตัง้แต่ปีค.ศ.1574  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมอืง  
 น าท่านเขา้ชม เรอืท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึง่เป็นเรอื

ท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลยีรร์ุน่แรกสรา้งในปีค.ศ.1958 ทีเ่มืองเลนินกราด Leningrad หรอื นครเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ที่

กลบัมาใชช้ ือ่เดมิหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซเวยีต ซึง่ไดป้ลดระวางและจอดเทยีบท่า ใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมอยู่
ทีเ่มอืงมูรมานสก ์นี ้ขณะทีรุ่น่อืน่ ๆ ถดัมา เชน่รุน่ Arctika, Sevmorput และรุน่อืน่ๆ ยงัปฏบิตักิารอยู่ในทะเลอารค์ตกิ 
เพือ่เปิดทางใหก้บัเรอืเดนิสมุทรในการ ขนส่งสนิคา้ และบางล าก็ใชก้ารน านักท่องเทีย่วไปส ารวจขัว้โลกเหนือ North 
Pole (ขึน้อยู่กบัเจา้หนา้ที ่ในกรณีทีไ่ม่ไดเ้ขา้ชมจะท าการคนืเงนิใหก้บัสมาชกิแทน) 

....... น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอรม์านสค ์เพือ่ท าการเชค็อนิตั๋วและเดนิทางกลบัสูม่อสโคว ์(อาหารค ่า บรกิารท่านดว้ย
อาหารกล่อง) 

...... น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงมอสโคว ์โดย สายการบนิแอรโ์รฟลอตแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่ SU...... 

....... น. เดนิทางถงึ สนามบนิสนามบนิเชเรเมเตยีโว กรุงมอสโคว ์น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
พกัที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   
DAY 5 มอสโคว ์– จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์– สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – พพิธิภณัฑ ์

อารเ์มอรี ่แชมเบอร ์– ตลาดอสิไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสตัว ์ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรสัเซยี มีประวตัิศาสตรย์าวนานถงึ 850 ปี 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามสักวา ซึง่ในตวัเมอืง
มีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ีประชากรหนาแน่นทีสุ่ดในยุโรป และเมื่อสมยัคร ัง้ที่

สหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมอืงมอสโกก็ยงัเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 
 น าท่านเดนิทางสู่ จดุชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) จดุชมววิทีส่ามารถมองเห็นทศันียภาพของเมอืงมอสโคว ์

ไดท้ัง้หมด ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัตกึมหาวทิยาลยัมอสโควท์ีส่รา้งเป็นตกึสูงในสมยัสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตึก ทีส่รา้ง
ดว้ยรปูทรงเดยีวกนั หรอืทีเ่รยีกว่า Seven Sister  

 
น าท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้่ามีความสวยงามมากทีสุ่ดในโลก 
ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเร ิม่ตน้มา
จากชว่งแรกสุดทีส่ตาลนิ ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็น
ลกัษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบุรษุ (Monumental Art) ซึง่จะสือ่ออกมาในรปูของงาน
ป้ัน รปูหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารจนี  
น าท่านเดนิทางสู่ พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทบัของพระเจา้ซารทุ์กพระองค ์จนกระทัง่
พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัทีเ่มืองเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนัเป็นทีป่ระชมุของรฐับาลและทีร่บัรอง

Sparrow Hill 



แขกระดบัประมุขของประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็นจตัุรสัวหิาร เป็นทีต่ ัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption 
Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ า
พธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญั จะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิาร
อารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ทีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบุญอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุนั
เป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผ่านชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of 
Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาทีท่รงประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ทีสุ่ดในโลก แต่เกดิความ
ผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตัง้อยู่ภายในพระราชวงัเครมลนิแห่งนี ้ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์
(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ทีสุ่ดในโลก ทีย่งัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ท าดว้ย
บรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตนั   

 
น าท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่

เก่าแก่ทีสุ่ดของประเทศรสัเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรพัยส์มบตัลิ า้ค่าของเจา้ชายมสัโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 
พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอร ี ่แชมเบอรเ์ป็นหน่ึงในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่ก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัขิองพระเจา้แผ่นดนิทีส่มบูรณแ์บบ
ทีสุ่ด ซึง่อกี 2 ทีอ่ยู่ที ่ประเทศองักฤษ และ ประเทศอหิรา่น 
น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พืน้เมอืง ซึง่ท่านจะไดพ้บกบัสนิคา้ของ
ทีร่ะลกึมากมาย อสิระท่านเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั อาท ิตุก๊ตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรี
รปูแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย 

 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพืน้เมอืง 

น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี ่ไม่ควรพลาด เชน่ สุนัข ลงิ นก รวมทัง้มายา
กล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ีพกั 
15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนีย้งัมบีรกิารถ่ายรปูกบัสตัวต์่างๆ และมขีองทีร่ะลกึดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการ
แสดงและซึง่บางคร ัง้การงดการแสดงไม่มกีารแจง้ล่วงหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนื 1,000 บาท*** 

พกัที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า   

Grand Kremlin Palace 

Izmailovo Market 



DAY 6 มอสโคว ์– จตัรุสัแดง – วหิารเซนตบ์าซลิ – หา้งกมุ – OUTLET VILLEAGE – สนามบนิโดโมเดโดโว  
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตุการณส์ าคญัในประวตัศิาสตร ์
ของรสัเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษที่ 17 
ปัจจบุนัสถานทีแ่ห่งนีใ้ชจ้ดังานในชว่งเทศกาลส าคญัๆ เชน่ วนัปีใหม่ วนัชาต ิวนัแรงงาน และวนัทีร่ะลกึสงครามโลกคร ัง้
ที ่2 บรเิวณโดยรอบของจตัุรสัแดงเป็นทีต่ ัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint 
Basil's Cathedral) สญัลกัษณแ์ห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่ีสสีนัสวยงามสดใส 
สรา้งดว้ยศลิปะรสัเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม 
สีสนัสดใส ตัง้ตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลนิ ดึงดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสู่
จตัุรสัแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึคู่กบัมหาวหิารแห่งนี ้พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมาอนัยาวนานของสถานที่

ส าคญันีค้วบคู่กนัไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณส์ถาน
ในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลทีเ่มืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดขีม่านาน
หลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรม
จงึท าใหม้เีร ือ่งเล่าสบืต่อกนัว่า พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวหิารแห่งนีม้าก จงึมคี าสัง่ใหปู้น
บ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้งสิง่ทีส่วยงามกว่านีไ้ด ้
อีก การกระท าในคร ัง้น้ันของพระเจา้อีวานที่ 4 จึงเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือีวานมหาโหด 
น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมีดาว
แดง 5 แฉกทีท่ ามาจากทบัทมิ น ้าหนัก 20 ตนั ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามาประดบัไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995  
ชม อนุสรณส์ถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรสัเซยี ภายในคอืสถานที่

พกัพงิเมือ่ท่านสิน้ใจในจตัุรสัสแีดงทีเ่ครง่ขรมึแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมรา่งของบุรษุผูก้ลา้
ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะเสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมี
ศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

 
หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 
ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ช ัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เคร ือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็น
รุน่ล่าสุด (New Collection) นอกจากน้ันสามารถชอ้ปป้ิงไดเ้พิม่อกีทีห่า้งสรรพสนิคา้ใตด้นิบรเิวณ หลกักโิลเมตรที ่0 
หนา้จตัุรสัแดง 

 

Red Square 

Gum Department Store 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารอาหารจนี 
  น าท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLEAGE อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดช์ ือ่ดงั อาทิเชน่ BOSS, CALVIN KLEIN, 

ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ  
......... น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิโดโมเดโดโว เพือ่ท าการเชค็อนิเอกสารและ มเีวลาใหท่้านเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด

ภาษีภายในสนามบนิ 
22.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airway เทีย่วบนิที ่TG 

975  ** มบีรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่งบนิ ** 
DAY 7 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ        
10.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

 
****************************************************************** 

 
** หากลูกคา้ท่านใดทีจ่ าเป็นตอ้งออกต ัว๋ภายใน (ต ัว๋เครือ่งบนิ ต ัว๋รถทวัร ์ต ัว๋รถไฟ)  

กรุณาสอบถามเจา้หน้าของบรษิทั ทุกคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋  
เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

ท่านใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัทราบในวนัจองทวัร ์ท ัง้นี ้เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง ** 
 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดไฟลท์ 
ผูใ้หญ่ หอ้ง
ละ 2-3 ท่าน  
อตัราท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่  
เดก็มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ 12 ปี) 
อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
อตัรา หอ้งละ 

ไม่ใชต้ ัว๋
เครือ่งบนิ  
ทา่นละ 

เดอืน มกราคม 63 

25 – 31 มกราคม 63 
TG974 14.00 – 20.20  
TG975 22.00 – 10.50 

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

เดอืน กมุภาพนัธ ์63 

01 – 07 กมุภาพนัธ ์63 
TG974 14.00 – 20.20  
TG975 22.00 – 10.50 

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

05 – 11 กมุภาพนัธ ์63 
TG974 14.00 – 20.20  
TG975 22.00 – 10.50 

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

12 – 18 กมุภาพนัธ ์63 
TG974 14.00 – 20.20  
TG975 22.00 – 10.50 

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

26 ก.พ. – 3 ม.ีค. 63 
TG974 14.00 – 20.20  
TG975 22.00 – 10.50 

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

เดอืน มนีาคม 63 

04 – 10 มนีาคม 63 
TG974 14.00 – 20.20  
TG975 22.00 – 10.50 

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

14 – 20 มนีาคม 63 
TG974 14.00 – 20.20  
TG975 22.00 – 10.50 

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

 

** อตัรานี้ยงัไม่รวมค่าทิปพนักงานขบัรถ หวัหน้าทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่ารส์หรฐั 
(USD) ต่อทรปิต่อท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นี้ ท่านสามารถให้
มากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดยสว่นนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บก่อน
เดนิทางทุกท่านทีส่นามบนิในวนัเชค็อนิ ** 

 

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

 



** ท่านทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย และมวีตัถปุระสงคเ์ดนิทางไปเพือ่การท่องเทีย่ว ประเทศรสัเซยี  
ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านกัไดไ้ม่เกนิ 30 วนั ตอ่คร ัง้ **  

อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

✓ ค่าบตัรโดยสารโดยเคร ือ่งบนิ (ตั๋ว) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ช ัน้ประหยดั (Economy Class) รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษี
น ้ามนัทุกแห่ง กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่วใดเทีย่วหน่ึง กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็น
กรณีพเิศษ โดยอา้งองิค่าใชจ้า่ยการจองทวัรแ์บบไม่ใชต่ั๋วเคร ือ่งบนิตามทีต่ามทีต่ารางอตัราค่าบรกิารระบุ 

✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร ือ่งบนิ สายการบนิ THAI AIRWAY อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้
ทอ้งเคร ือ่งบนิ โดยมนี ้าหนกัไม่เกนิ 30 กก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิไดน้ ้าหนกัไม่เกนิ 7 กก. (ไม่จ ากดัจ านวนชิน้ 
แต่ทัง้นีเ้จา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบุ  
✓ ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรม

อืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยุเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิ
มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิ โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงแต่ละสถานทีใ่นโปรแกรม 
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ โดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม    
✓ ค่ามคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่วต่างประเทศ วงเงนิประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร ือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามินิบารใ์นหอ้งและค่า
พาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 65 USD  ตอ่ทรปิตอ่ท่าน รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็ก
อายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นีท่้านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน โดย
ส่วนนี ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทุกท่าน ทีส่นามบนิ ในวนัเชค็อนิ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิน้ันๆ ก าหนด หรอืสมัภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน  
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสายการบนิ และรุน่ของ

เคร ือ่งบนิแต่ละไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยู่ทีส่ายการบนิเป็นผูก้ าหนด 
× ค่าภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษิทัไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน 

• กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนออกเดนิทาง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท และตดัทีน่ั่งการจองภายใน 2 วนั 
ตวัอย่างเชน่ ท่านจองวนันี ้กรุณาช าระเงนิใน 2 วนัถดัไปก่อนเวลา 16.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัิทนัที หากยงั
ไม่ไดร้บัยอดเงนิตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม่ น่ัน
หมายถงึว่า กรณีทีม่ีควิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เน่ืองจากทุกพเีรยีด เรามีทีน่ั่งราคาพเิศษจ านวน
จ ากดั  

• กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลีย่นชือ่คนเดินทางไดก้่อนเดนิทาง 20 วนั ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีไ่ม่
สามารถหาคนมาแทนได ้

เง่ือนไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

• ยกเลกิการเดนิทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
 ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนั กอ่นเดนิทาง ** 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วนั กอ่นวนัเดนิทาง คนืค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของค่าบรกิารทีช่  าระแลว้ 
• ยกเลกิการเดนิทาง 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่  าระมาแลว้ทัง้หมดทัง้นี ้ทางบรษิทัจะหกั

ค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่  าระแลว้เน่ืองในการเตรยีมการจดัการน าเทีย่วใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋ว
เคร ือ่งบนิ การจองทีพ่กั ฯลฯ 

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบ และคนืค่าทวัรส์่วนใดส่วนหน่ึงใหท่้านไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เชน่ สถานทูตปฏเิสธวซีา่ ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้หรอืออกเมอืง ฯลฯ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออนออกเดนิทาง 
กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายที่



เกิดขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัชว่งพีเรยีดวนัที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะเป็นส าคญัดว้ย กรุณาสอบถามกบั
เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลือ่นวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าใชจ้า่ยการด าเนินการต่างๆ ที่

เกดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองคร ัง้แรก ตามจ านวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง่ือนไขส าคญัอืน่ๆทีท่่านควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

• คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางขึน้ต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด คณะจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผู ้
เดินทางทุกท่านยินดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางบรษิทัยินดีทีจ่ะประสานงานเพือ่ใหทุ้กท่านเดนิทางตาม
ความประสงคต์่อไป  

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวนัอืน่ต่อไป โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบ
ล่วงหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหม่อกีคร ัง้ ทัง้นี ้กอ่นคอนเฟิรม์ลางาน กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทุกคร ัง้หากท่านลา
งานแลว้ไม่สามารถเปลีย่นแปลงได ้

• กรณีทีท่่านตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน ตั๋วภายในประเทศ เชน่ ตั๋วเคร ือ่งบนิ ตั๋วรถทวัร ์ตั๋วรถไฟ กรณุาตดิต่อสอบถามเพือ่ยนืยนั
กบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทุกคร ัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในทีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจ
มีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบนิของท่า
อากาศยานเป็นส าคญัเท่าน้ัน สิง่ส าคญั ท่านจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเคร ือ่งบนิอย่างนอ้ย 3 ช ัว่โมง โดยในส่วนนี้

หากเกดิความเสยีหายใดๆ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆ ทัง้สิน้   
• กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนือ้สตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
• กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรุณาแจง้บรษิทัอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการ

เดนิทาง หรอืตัง้แต่ทีท่่านเร ิม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษิทัประสานงานกบัสายการบนิเพือ่จดัเตรยีมล่วงหนา้ กรณีมคี่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง  

• กรุณาส่งรายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทุกท่านใหก้บัเจา้หนา้ทีห่ลงัจากช าระเงนิ กรณีทีท่่านเดนิทาง
เป็นครอบครวั (หลายท่าน) กรณุาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ 

• กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เรยีบรอ้ยแลว้ มีรายละเอยีดส่วนใดผดิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบไม่ว่าส่วนใดส่วน
หน่ึง หากท่านไม่ด าเนินการส่งส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้างบรษิทัเพือ่ใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

• หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท่้านอย่างนอ้ย 3 
หรอื 7 วนั กอ่นออกเดนิทาง 

• อตัราทวัรนี์ ้เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเคร ือ่งบนิแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุป๊) ท่านจะไม่สามารถเลือ่นไฟลท์วนัไปหรอืกลบัส่วนใดได ้ 
จ าเป็นจะตอ้งไปและกลบัตามก าหนดการเท่าน้ัน หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

• ทางบรษิทัไม่มนีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่ว
ตามทีร่ะบุ 

• หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
• การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรบันักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งหวงัสนิน า้ใจเล็กๆ นอ้ยๆ เป็น

เร ือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท่้านเตรยีมค่าใชจ้า่ยในส่วนนีเ้พือ่มอบใหเ้ล็กๆ นอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 
• ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเรว็กว่าปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเร ิม่มืดแลว้ สถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ จะปิดเรว็

กว่าปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม และ หากมสีถานทีท่่องเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่
ไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดนิเป็นอย่างสูง หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แว่นกนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะ
จะสว่างสะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

• ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล สภาพภมูอิากาศ เหตุการทางการเมอืง การ
ล่าชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแต่ละประเทศ เป็นตน้ โดยส่วนนีท้างบรษิทัจะค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้
เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

• เน่ืองจากการเดนิทางท่องเทีย่วในคร ัง้นี ้เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษิทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิ ์
ไม่สามารถขอรบัเงินคืนไดใ้นบรกิารบางส่วน หรอื ส่วนใดส่วนหน่ึงทีท่่านไม่ตอ้งการไดร้บับรกิาร หากระหว่างเดินทาง สถานที่

ท่องเทีย่วใดทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหน่ึงใหท่้าน เน่ืองจากทางบรษิทัไดท้ าการจอง และถูกเก็บค่าใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปล่วงหนา้ทัง้หมดแลว้ 

• กรณีทีท่่านเดนิทาง 3 ท่าน จะไม่ไดห้อ้งพกั Triple เน่ืองจากโรงแรมทีร่สัเซยีไม่มีหอ้งพกั Triple ส าหรบับางโรงแรม จงึขอแจง้
ไว ้ณ ทีนี่ ้และท่านไดพ้กัเป็นหอ้ง Twin 2 ท่าน และพกัเดีย่ว 1 ท่าน ท่านทีพ่กัเดีย่วบรษิทัตอ้งขอเก็บค่าพกัเดีย่วเพิม่เตมิ 



• กรณีทีท่่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา และจะไม่สามารถคนื
เงนิค่าทวัรท์ีท่่านช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง 

• หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ด่านตรวจคนออกและเขา้เมอืง ตรวจพบหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ของท่านช ารดุแม ้
เพยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หน่ึง มีหนา้ใดหนา้หน่ึงหายไป มีกระดาษหนา้ใดหนา้หน่ึงหลุดออกมา มีรอยแยก
ระหว่างสนัของเล่มหนังสอืเดนิทาง เป็นตน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่่านตรวจคนออกและเขา้เมอืง มี
สิทธิไ์ม่อนุญาตใหท่้านเดนิทางต่อไปได ้ดงัน้ันกรุณาตรวจสอบและดูแลหนังสอืเดินทางของท่านใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา 
ขณะเดนิทาง กรณีช ารุดกรุณาตดิต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม่ โดยใชฉ้บบัเก่าไป
อา้งองิและยนืยนัดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษิทัเรว็ทีสุ่ด เพือ่ยนืยนัการเปลีย่นแปลงขอ้มูลหนังสอืเดนิทาง หากท่านไดส้่งเอกสารมาที่

บรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ กรณีทีย่งัไม่ไดอ้อกตั๋วเคร ือ่งบิน ท่านสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตั๋ว
เคร ือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ซึง่โดยส่วนใหญ่ตั๋วเคร ือ่งบนิแบบ
กรุป๊จะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วนั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบักระบวนการ และขัน้ตอนของแต่ละคณะ 

• เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ เน่ืองจากบตัรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุป๊ อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เลอืกทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ กรณีลูกคา้เดนิทางดว้ยกนั กรุณาเชค็อนิพรอ้มกนั และสายการบนิจะพยายามทีสุ่ดใหท่้านไดน่ั้งดว้ยกนั 
หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีสุ่ด  

• ขอ้มูลเพิม่เติมเกีย่วกบัหอ้งพกัในโรงแรมทีพ่กั เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าให ้
หอ้งพกัแบบหอ้งพกัเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บางโรงแรม 
หอ้งพกัแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละช ัน้กนั (ไม่ตดิกนัเสมอไป) 

• กรณีทีท่่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรอืเขา้เมอืง (หา้มไม่ใหเ้ดนิทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนื
ค่าใชจ้า่ยใหไ้ม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงทัง้สิน้ 

• ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  
• มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่าน้ัน 
• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิบนิ การประทว้ง การนัด

หยุดงาน การกอ่การจลาจล ภยัธรรมชาต ิการน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั  
• บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายระหว่างการเดนิทาง ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และขอสงวน

สิทธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลืมสิง่ของไวท้ี่โรงแรม และจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่าน
ตอ้งการ  

• รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม 

 
*เมือ่ท่านช าระเงินคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัแลว้ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนี*้ 

 

** ขอขอบพระคณุทุกท่านทีม่อบความไวว้างใจใหเ้ราบรกิาร ** 

 
 
 
 
 


