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วนัท่ีหน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโด

โว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย - เมืองมอสโคว ์                                     (-/-/D)      

08.00 น. ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที่

ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน า

เพ่ือเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

10.50 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 

Thai Airways เที่ยวบินที่ TG974 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาที บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งบิน ** 

17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร ** เวลาท้องถ่ินชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 

ชัว่โมง ** 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซีย มปีระวัติศาสตรย์าวนานถึง 

850 ปี เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกล้

แม่น า้มัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยู่อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองที่มีประชากร

หนาแนน่ที่สดุในยโุรป และเมื่อสมัยครั้งที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกยังเป็นเมืองหลวงของ

สหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารจีน) 

 ท่ีพกั Holiday Inn Lesnaya Hotel/ Izmailovo Gamma Hotel, Moscow หรอืเทียบเท่า 

 
 

วนัท่ีสอง เมืองมอสโคว ์- มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว 

เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมรูม์นัสค ์เมืองมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย 

- เมืองมรูม์นัสค ์- ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่                     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือที่เรียกกันว่า มหา

วิหารโดมทอง (ไมอ่นญุาตใหถ้่ายรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมือ่ปี 

ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็นวิหารที่ส าคัญของนิกาย

รัสเซียนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพิธีกรรมที่ส าคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหาร

เซนตซ์าเวียรจ์ะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 



 

 
น าท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งย่านการคา้ 

แหลง่รวมวัยร ุ่น รา้นคา้ของที่ระลึก รา้นนัง่เลน่ และยังมีศิลปินมานัง่วาดรปูเหมือน รปูลอ้เลียน และศิลปิน

เลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรสัเซีย หรือ

เทียบเท่า 

......... น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมรูม์นัสค ์เมืองมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 

......... เที่ยวบินที่ ......... ** ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที ไม่มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครือ่งบิน ** 

** ค าแนะน าเก่ียวกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เน่ืองจากไฟลทบิ์นภายในประเทศรสัเซีย มีการเขม้งวดเรื่องการจ ากดัน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ 

โดยสว่นใหญ่ อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน หนกัไม่เกิน 20 

ก.ก. ซ่ึงบางกรณีเจา้หนา้ท่ีสายการบินอาจใหน้ าสมัภาระท่ีท่านจะถือข้ึนเครื่องบินมาชัง่รวมดว้ย 

ท าใหน้ ้าหนกัเกินกว่าก าหนด (เกิน 20 ก.ก.) กรณีน้ีสายการบินจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม 

ซ่ึงลกูคา้จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจริงทัง้หมด จึงขอความรว่มมือในการค านวณน ้าหนกัสมัภาระ

กอ่นเดินทางทกุครัง้ 

** ไฟลท์บิน โปรแกรม และ เมืองท่ีพกั อาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั

เวลา สถานการณ ์และสภาพอากาศ โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

......... น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมรูม์นัสค ์เมืองมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย  

น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมรูม์นัสค ์(Murmansk) เมอืงทา่เรือและศนูยก์ลางการบริหารแควน้ปกครองตนเอง

ของรัสเซีย และตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกลก้ับพรมแดนของนอร์เวย์และ

ฟินแลนด ์

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

น าท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่ (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมความ

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนมืดมิด ท่านจะพบกับแสงออโรร่าหรือแสงเหนือ 

ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทแุละปลดปล่อยอนภุาคอิเลกตรอนทกุทิศทกุทางในหว้งอวกาศ หรือที่

เรียกว่าลมสริุยะ (Solar Wind) เมื่อลมสริุยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก ขัว้แมเ่หล็กโลกจะดึงดดูอนภุาคอิเล็กตรอน

บางส่วนเขา้หาชัน้บรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกลุของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชัน้บรรยากาศ จึงท าให้

เกิดการเรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักพบไดใ้นช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทกุปี ซ่ึง

สามารถพบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม. จากขัว้โลกเท่านัน้ ทัง้น้ีการพบปรากฏการณแ์สงออโรร่าน้ี ข้ึนอย ู่กบั

สภาพภมิูอากาศเป็นส าคญั 

 ท่ีพกั Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel, Murmansk หรอืเทียบเท่า 

 

 



 

 
 

วนัท่ีสาม เมืองมรูม์นัสค ์- หม ูบ่า้นซาม่ี - ฟารม์สนุขัพนัธ ุฮ์สัก้ี - ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่     (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หม ู่บา้นซาม่ี (Sami Village) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ชนเผา่พ้ืนเมืองดั้งเดิม

ของรัสเซียที่ประกอบอาชีพล่าสัตว ์ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตวเ์มืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมที่

นา่สนใจ เชน่ ใหอ้าหารกวางเรนเดียร ์นัง่กวางเรนเดียรล์ากเลื่อน เป็นตน้  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หม ูบ่า้นชาวซาม่ี (อาหารพ้ืนเมือง) 

 

น าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สนุขัพนัธ ุ์ฮสัก้ี (Husky Park) ใหท้่านไดช้มความนา่รักของสนุัขแสนรู ้เป็นพันธุท์ี่

เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ลี้ยงสนุัขพันธุน์ี้เพ่ือใชใ้นการลาก

เลื่อนบนน า้แข็งหรือหิมะ ใหท้า่นไดส้ัมผสัประสบการณ์นัง่รถเทียมสนุขัฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) โดย

ที่ฟารม์นีจ้ะบริการตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพ้ืนเมอืง กบับรรยากาศตอ้นรับที่แสนจะอบอุน่ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง) 

น าท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่ (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมความ

มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนมืดมิด ท่านจะพบกับแสงออโรร่าหรือแสงเหนือ 

ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทแุละปลดปล่อยอนภุาคอิเลกตรอนทกุทิศทกุทางในหว้งอวกาศ หรือที่

เรียกว่าลมสริุยะ (Solar Wind) เมื่อลมสริุยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก ขัว้แมเ่หล็กโลกจะดึงดดูอนภุาคอิเล็กตรอน

บางส่วนเขา้หาชัน้บรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกลุของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชัน้บรรยากาศ จึงท าให้

เกิดการเรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักพบไดใ้นช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม ของทกุปี ซ่ึง

สามารถพบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม. จากขัว้โลกเท่านัน้ ทัง้น้ีการพบปรากฏการณแ์สงออโรรา่น้ี ข้ึนอย ู่กบั

สภาพภมิูอากาศเป็นส าคญั 

 ท่ีพกั Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel Murmansk, Murmansk หรอืเทียบเท่า 



 

  
 

วนัท่ีส่ี เมืองมรูม์นัสค ์- พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน - พิพิธภณัฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์- ท่าอากาศ

ยานนานาชาติมรูม์นัสค ์เมืองมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย เมืองมอสโคว ์- ท่าอากาศยานนานาชาติ

เชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย               (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน (Museum of Local) พิพิธภณัฑท์ี่จดัแสดงเร่ืองราวของชาวซามี่หรือ

แลปส ์ชนพ้ืนเมอืงที่เขา้มาตัง้ถ่ินฐานตัง้แตปี่ค.ศ. 1574   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์(Nuclear Powered Icebreakers) รุ่น 

Lenin ซ่ึงเป็นเรือท าลายน า้แข็งพลังนวิเคลียรร์ ุ่นแรกสรา้งในปีค.ศ. 1958 ที่เมอืงเลนนิกราด Leningrad หรือ 

เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ที่กลับมาใชช้ื่อเดิมหลังจากการลม้สลายของสภาพโซเวียต ซ่ึงได้ปลดระวางและ

จอดเทียบท่าใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมอยู่ที่เมืองมรู์มันสค์แห่งนี้ ขณะที่ร ุ่นอ่ืนๆ ถัดมา เช่น ร ุ่น Arctika , 

Sevmorput และร ุ่นอ่ืนๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอารค์ติก เพ่ือเปิดทางใหก้บัเรือเดินสมทุรในการขนสง่สินคา้

และบางล าก็ใชใ้นการน านกัทอ่งเที่ยวไปส ารวจขัว้โลกเหนอื North Pole  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติมรูม์นัสค ์เมืองมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย  

......... น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการ

บิน ......... เที่ยวบินที่ ......... 

......... น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า แบบกลอ่ง (อาหารพ้ืนเมือง) 

** ไฟลท์บิน โปรแกรม และ เมืองท่ีพกั อาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบั

เวลา สถานการณ ์และสภาพอากาศ โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

 ท่ีพกั Holiday Inn Lesnaya Hotel/ Izmailovo Gamma Hotel, Moscow หรอืเทียบเท่า 

 
 



 
วนัท่ีหา้ เมืองมอสโคว ์- พระราชวงัเครมลิน - มหาวิหารอสัสมัชญั - มหาวิหารอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล 

- ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี่ แชมเบอร ์- จตัรุสั

แดง - มหาวิหารเซนต ์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร ์- หา้งสรรพสินคา้กมุ - อนสุรณส์ถานเลนิน 

- ชมการแสดงละครสตัว ์                                                      (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจา้ซาร์ทกุพระองค ์

จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับที่เมอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบิรก์ ปัจจบุันเป็นที่ประชมุของ

รัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมขุของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตรุัสวิหาร เป็นที่ตั้งของ มหา

วิหารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอด

โดม 9 ยอด เป็นสถานที่ ที่พระเจา้ซารใ์ชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหาร

อสัสมัชญัจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล (The Archangel 

Michael) ที่สรา้งอทุิศใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กิล มิคาเอล ปัจจบุันเป็นที่เก็บพระศพของพระเจา้ซารก์่อน

ยคุพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปีค.ศ. 1733-

1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สดุในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่าง

หล่อท าให้ระฆังแตก ปัจจบุันตั้งอยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร ์

(Cannons of Tsar) สรา้งในปีค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที่สดุในโลก ที่ยังไม่เคยมีการใชยิ้งเลย ท า

ดว้ยบรอนซน์ า้หนกั 40 ตนั และลกูกระสนุหนกั ลกูละ 1 ตนั   

น าท่านเดินทางสู ่พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่

เกา่แกท่ี่สดุของประเทศรัสเซีย เป็นที่เก็บสะสมทรัพยส์มบัติล า้ค่าของเจา้ชายมสัโควี่ ในชว่งคริสตศ์ตวรรษที่ 

14-15 พิพิธภัณฑอ์าร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของพระเจา้

แผน่ดินที่สมบรูณแ์บบที่สดุ ซ่ึงอีก 2 ที่ อยู่ที่ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

 
น าท่านเดินทางสู่ จัตรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตกุารณ์ส าคัญใน

ประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งใน

สมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจบุันสถานที่แห่งนี้ใชจ้ัดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาติ วัน

แรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตัรุัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุม่สถาปัตยกรรม

ที่สวยงาม อันไดแ้ก ่มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแ์ห่งความงามของเมอืง

มอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสีสันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิก

ชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรปูทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรปูหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหงา่นสงา่งาม 

ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลิน ดึงดดูใหค้นจ านวนไม่นอ้ยที่เดินทางสู่จัตรุัสแดงแลว้จะตอ้ง

ถ่ายรปูเป็นที่ระลึกคู่กับมหาวิหารแห่งนี้ พรอ้มกับการเรียนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานที่ส าคัญนี้

ควบคู่กันไป มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งขึน้โดยพระเจา้อีวานที่ 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเป็นอนสุรณ์สถาน

ในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปีพ.ศ. 2095 หลังจากถกูปกครองกดขีม่า

นานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ



 
สถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่าสืบต่อกันว่า พระเจา้อีวานที่ 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหา

วิหารแห่งนี้มาก จึงมีค าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทั้งสอง เพ่ือไม่ให้

สถาปนกิผูน้ัน้สามารถสรา้งสิ่งที่สวยงามกวา่นีไ้ดอี้ก การกระท าในครั้งนัน้ของพระเจา้อีวานที่ 4 จึงเป็นที่มา

ของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์(Saviour Clock 

Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกที่ท ามาจากทับทิม น า้หนกั 20 

ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไวเ้มื่อปีค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสินคา้กมุ (Gum Department 

Store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สรา้งในปีค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า 

จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนด์ดังที่มีชื่อเสียงที่ เป็นร ุ่นล่าสดุ (New 

Collection) ชม อนสุรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพ่ือร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสต์คนแรกของ

รัสเซีย ภายในคือสถานที่พักพิงเมื่อท่านสิ้นใจในจัตรุัสสีแดงที่เคร่งขรึมแต่ยังคงความย่ิงใหญ่ เย่ียมชมที่นี่

ดว้ยความสงบเพ่ือชมร่างของบรุษุผูก้ลา้ในอดีต ซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวา่ปี

แลว้ก็ตาม ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสีแดงภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแทน่หินมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (อาหารจีน) 

น าท่านชม การแสดงละครสตัว์ (Circus Show) เป็นการแสดงของสัตว์แสนร ู ้เช่น สนุัข ลิง นก  

รวมทัง้มายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ หลงัจากจบการ

แสดงท่านสามารถถ่ายรปูกบัสตัวต์่างๆ เพ่ือเป็นท่ีระลึกอีกดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง 

ซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าบรกิาร

สว่นน้ีให ้ท่านละ 10 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD) ** 

 ท่ีพกั Holiday Inn Lesnaya Hotel/ Izmailovo Gamma Hotel, Moscow หรอืเทียบเท่า 

 
 

วนัท่ีหก เมืองมอสโคว์ - จดุชมวิว สแปโรฮิลล ์- สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว์ - ตึกหอส่งสญัญาณ

โทรทศัน ์Ostankino - หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์- ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์

ประเทศรสัเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย       (B/L/-)                                                                                                 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่ จดุชมวิว สแปรโ์รฮิ่ลล ์(Sparrow Hill) จดุชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง

มอสโควไ์ดท้ัง้หมด ถ่ายรปูเป็นที่ระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท์ี่สรา้งเป็นตึกสงูในสมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 

ใน 7 ตึก ที่สรา้งดว้ยรปูทรงเดียวกนั 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้่ามคีวามสวยงามมากที่สดุใน

โลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ิน

มีจดุเร่ิมตน้มาจากชว่งแรกสดุที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่น ามา

ตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของงานศิลปะที่สร้างขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุร ุษ 

(Monumental Art) ซ่ึงจะสื่อออกมาในรปูของงานป้ัน รปูหลอ่ ภาพสลักนนูต า่ ภาพวาดประดับลวดลายแบบ

โมเสก 



 

 
จากนัน้น าท่านสู่ ตึกหอสง่สญัญาณโทรทศัน ์Ostankino  ใหท้่านไดช้มวิวเหนือเมืองหลวงของรัสเซีย ใน

ขณะเดียวกันก็ท าหนา้ที่กระจายภาพออกอากาศ จากสถานีโทรทศันจ์ านวนมากไปยังอาคาร บา้น ต่างๆใน

รัสเซีย น าทา่นเดินทางไปที่ จดุชมวิวของหอสง่สญัญาณเพ่ือรอรับชมความบันเทิงสดในรปูแบบของทิวทศัน์

สดุอลังการ หอส่งสัญญาณนี้โดดเด่นอยู่บนเสน้ขอบฟ้าของมอสโควมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1967 และเป็นหนึ่งใน

อาคารที่ยืนอยู่ดว้ยตัวเองที่สงูที่สดุในโลก หอนี้เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitine แต่

ผูน้ าโซเวียต Nikita Khruschev ไดท้ าการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในระยะการวางแผน เหตกุารณ์นี้ท าให้

สถาปนิกผูน้ี้ที่วางหมวกไวใ้ตก้อ้นหินที่ฐานหอ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้ าที่ยืนที่ฐานเพ่ือ

ชืน่ชมความย่ิงใหญ่อนันา่ประทบัใจของโครงการที่มตีน้ทนุสงูถึง 65 ลา้น ดอลลารส์หรัฐฯ   

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชั้น 7 th HEAVEN RESTAURANT พิเศษ!! รบัประทานม้ือ

อาหารสดุหรท่ีูท่านจะไดส้มัผสักบั บรรยากาศวิวพาโนรามาของกรงุมอสโควร์ะดบัความสงู 328 

M. ณ Ostankino Tower 

 
น าท่านเดินทางสู่ หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดช์ื่อดัง อาทิเช่น 

Boss, Calvin Klein, Esprit, Converse, Lacoste, Benetton หรืออาจจะเป็นสินค้าของฝากต่างๆ ของประเทศ

รัสเซีย 

น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

18.40 น. น าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 

Airways เที่ยวบินที ่TG975 (เท่ียวบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาที บรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งบิน ** 

วนัท่ีเจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย                (-/-/-)                                                                                                 

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 



 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผ ูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่ เด็ก

มีเตียง 

(เด็กอายไุมเ่กิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผ ูใ้หญ่  

เด็กไมมี่เตียง 

(เด็กอายไุมเ่กิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไมร่วม 

ตัว๋ 

16 – 22 กมุภาพนัธ ์2562 61,999 61,999 60,999 10,000 45,999 

20 – 26 กมุภาพนัธ ์2562 62,999 62,999 61,999 10,000 46,999 

13 – 19 มีนาคม 2562 62,999 62,999 61,999 10,000 46,999 

16 – 22 มีนาคม 2562 63,999 63,999 62,999 10,000 47,999 

20 – 26 มีนาคม 2562 64,999 64,999 63,999 10,000 48,999 

23 – 29 มีนาคม 2562 64,999 64,999 63,999 10,000 48,999 
   

** อตัราน้ี ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** อตัราค่าบรกิาร ส าหรบัเด็กอายไุมถึ่ง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน  รถทวัร ์รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ส าหรบัอตัราค่าบรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมีผ ูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่านข้ึนไปในแต่ละคณะ  

กรณีท่ีมีผ ูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรอื เปล่ียนแปลง

อตัราค่าบรกิาร (ปรบัราคาเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทางตามความตอ้งการของผ ูเ้ดินทาง) ** 
 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็นชั้นธรุกิจ 

(Business Class) กรณุาติดตอ่เจา้หนา้เป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าภาษนี า้มนั และ ภาษสีนามบินทกุแห่งที่มี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมีน า้หนกัรวมกันไมเ่กิน 30 ก.ก. (แต่ละชิ้น ควรหนกัไมเ่กิน 23 ก.ก. เชน่ 23 

ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 

ทา่น Triple วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบเุต็ม ทางบริษทั

ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดิม

โดยค านงึถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 



 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์

ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมคัคเุทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิม

เพ่ือคุม้ครองสขุภาพกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน่ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต 

ค่าซักรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่สัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้น

รายการ (กรณุาสอบถามอตัราค่าบริการจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้ริการทกุครั้ง) 

 ค่าภาษมีลูค่าเพ่ิม 7% และภาษหีัก ณ ที่จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษทั 

 ค่าทิปคนขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 36 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD)/ทริป/ลกูคา้ 1 ท่านตาม

ธรรมเนียม 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์21 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD)/ทรปิ/ลกูคา้ 1 ท่านตามธรรมเนียม 

ค่าทิปคนขบัรถ มัคคเุทศกท์้องถ่ิน และ หัวหนา้ทัวร ์รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 57 

เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) หรือ ค านวณเป็นเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอาย ุ

มากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทัง้น้ีท่านสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความ

เหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบรกิาร 

1. กรณุาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลังจากวนัจอง ตวัอย่างเชน่ ท่านท าจองวนัที่ 1 กรณุาระเงนิมดัจ า สว่นนีภ้ายในวนัที่ 3 กอ่นเวลา 14.00 

น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ไดร้ับยอดเงินมัดจ าตามเวลาที่ก าหนด และหากท่านมีความ

ประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ 

(Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการใหส้ิทธิ์ลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ท ารายการ

จองเขา้มาตามล าดบั เนือ่งจากทกุพีเรียดทางบริษทัมทีี่นัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. กรณุาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีที่ท่านไม่ช าระเงนิ หรือ 

ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่่าส่วนใดส่วนหนึง่ รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถกูปฏิเสธการจา่ยเงนิไมว่่ากรณีใดๆ

ก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอย ู่ในช่วงรอผลการอนมุติัวีซ่า รอนดัสมัภาษณวี์ซ่า ที่ท าใหท้างบริษทัไมไ่ดร้ับเงนิตามเวลา

ที่ก าหนดไมว่่ากรณีใดๆ ก็ตาม คือ กอ่นวนัเดินทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถื้อว่านกัทอ่งเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทวัร์

นัน้ๆ ทนัท ี

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทั เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษทั ดงันี ้วนัจนัทร ์

ถึง วันเสาร์ เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่า

เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีที่ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง ขอใหท้่านที่มีรายชื่อในเอกสารการ

จองท าการแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษทัอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลิกการจอง

กบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณอ์กัษรเทา่นัน้ ทางบริษทัไมร่ับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิ้น 

2. กรณีตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคืน ขอใหท้่านที่มีรายชื่อในเอกสารการจองท าการแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่

บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณี

ด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคืนเงนิค่าบริการดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วนั ข้ึนไป กอ่นการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวนัหยดุนกัขตั

ฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไมน่อ้ยกว่า 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีค่าใชจ้่ายตามจริง

มากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจรงิทัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นค่าใชจ้่ายทัง้หมด 



 
** ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยว

ใหแ้กน่กัทอ่งเที่ยว เชน่ การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเงือ่นไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย

การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ จะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าบริการทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆ  

4. ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จ านวนที่ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทางตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้ับทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการ

เดินทางส าหรับประเทศที่ ไม่มีวีซ่า และอย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทาง

นักท่องเที่ยวทกุท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ทางบริษัทก าหนด

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีที่จะใหบ้ริการและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลกูคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวรท์ี่ลกูคา้ช าระมาแลว้ไมว่่าส่วนใด

ส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนมุัติจากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ทัง้หมด โดยค านงึถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การติดตอ่ใดๆ กบัทางบริษทั เชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงันี ้วันจนัทร ์

ถึง วันเสาร ์เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยดุนกัขตัฤกษท์ี่รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือว่า

เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีท่านควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม  หรือ อาจมีความจ าเยป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ใน

การเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึน้จากนกัทอ่งเที่ยว 

2. โรงแรมในรัสเซียบางแห่งอาจจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบที่มอีณุหภมูติ า่  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมอืงเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในรัสเซียที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาด

กะทัดรัด และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่าง

กนั 

 

 

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีท่านควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ีข้อสงวนสิทธิ์ส าหรับผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีน า้ตาล / เลือดหม)ู เทา่นัน้ กรณีที่ทา่นถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน า้เงินเขม้) หนังสือเดินทางทตู (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้ม

คณะทัวร์อันมีวัตถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยว โดยไมม่ีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเก่ียวกับการขออนญุาต

การใชห้นงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัิของเคานเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทั้งฝัง่ประเทศไทย

ขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะ

เกิดขึน้ในสว่นนี ้ 

3. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบไุวใ้นรายการไมว่่าบางสว่นหรือทัง้หมด 

หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ไมคื่นเงนิค่าบริการไมว่า่บางสว่น

หรือทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกลุ ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่

หนงัสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีที่ทา่นไมไ่ดส้่งหนา้หนงัสือเดิน และ หนา้วีซ่า

มาใหก้บัทางบริษทัพรอ้มการช าระเงนิมดัจ าหรือสว่นที่เหลือทัง้หมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่ เดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 



 
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เชน่ ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวตัิ อบุัติเหต ุความเจ็บป่วย ความสญู

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตสุดุวิสยัอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษทัเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษนี า้มนั ค่าภาษสีนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษทัก ากบัเทา่นัน้ 

9. นกัท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดินทางทกุประการ หากเกิดเหตสุดุวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไมใ่ชเ่หตุ

ที่เกี่ยวขอ้งกับทางบริษทั อาทิเชน่ วีซ่าไมผ่า่น เกิดอบุัติภัยที่ไมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษัทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งช าระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลกัปฏิบัติเทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทกุชิ้นไมเ่กิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จดุเอ็กซ์เรย์ อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจภุัณฑ์

มากกวา่ที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

11. ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวธุ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณ์กีฬา  จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเทา่นัน้ 

12. คณะทัวร์นี้เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถกูตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีที่

ทา่นไมต่อ้งการใชบ้ริการสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคืนค่าใชจ้า่ยใหไ้ด ้และอาจมคี่าใชจ้า่ยเพ่ิมเติม

ขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริงทัง้หมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีที่เกิด

เหตกุารณน์ีข้ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  

 


