
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 
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วนัที่หน่ึง ทา่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเด

โดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย - เมืองมอสโคว ์                       (-/-/D)      

08.00 น. ขอเชิญคณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย  อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทคอยใหก้ารตอ้นรบั อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้า

ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

10.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสาย

การบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG974 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ** 

17.10 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย  

น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

*เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง* 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์

ยาวนานถึง 850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และการเดินทางของประเทศ 

โดยตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ามสักวา ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยู่อาศยักว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็น

เมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดในยุโรป และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลาย เมือง

มอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารจนี) 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสอง เมืองมอสโคว ์- มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์- ถนนอารบัต - ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตีย

โว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย - ท่าอากาศยานนานาชาติมูรม์นัสค ์เมืองมูรม์นัสค ์ประเทศ

รสัเซีย - เมืองมูรม์นัสค ์- ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่        (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 น าท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันว่า 

มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน) สรา้งขึ้ นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามน

โปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี เป็น

วิหารท่ีส าคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญระดับชาติ ** หากมี

พิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนตซ์าเวียรจ์ะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

การคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของท่ีระลึก รา้นนั่งเล่น และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป

ลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย หรือ

เทียบเทา่ 

......... น. ออกเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมืองมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการบิน 

......... เท่ียวบินท่ี .........  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาท ีไม่มี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

** ค าแนะน าเก่ียวกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เน่ืองจากไฟลทบิ์นภายในประเทศรสัเซีย มีการเขม้งวดเรื่องการจ ากดัน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ 

โดยส่วนใหญ่ อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน หนักไม่

เกิน 20 ก.ก. ซ่ึงบางกรณีเจา้หนา้ที่สายการบินอาจใหน้ าสมัภาระท่ีทา่นจะถือข้ึนเครื่องบินมาชัง่

รวมดว้ย ท าใหน้ ้าหนักเกินกว่าก าหนด (เกิน 20 ก.ก.) กรณีน้ีสายการบินจ าเป็นตอ้งเรียกเก็บ

ค่าใชจ้า่ยเพิ่ม ซ่ึงลูกคา้จ  าเป็นตอ้งช าระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความร่วมมือในการค านวณ

น ้าหนกัสมัภาระก่อนเดินทางทุกครั้ง 



 

* ไฟลท์บิน โปรแกรม และ เมืองที่พกั อาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้ง

กบัเวลา สถานการณ ์และสภาพอากาศ โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั * 

......... น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมืองมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) เมืองท่าเรือและศูนยก์ลางการบริหารแควน้ปกครอง

ตนเองของรัสเซีย และตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกลก้ับพรมแดนของ

นอรเ์วยแ์ละฟินแลนด ์

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

น าท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชม

ความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนมืดมิด ท่านจะพบกับแสงออโรร่าหรือแสง

เหนือ ปรากฏการณผิ์วดวงอาทิตยป์ะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหว้งอวกาศ 

หรือท่ีเรียกว่าลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูด

อนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของแกส๊ท่ีล่องลอยอยู่

ในชั้นบรรยากาศ จึงท าให้เกิดการเรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักพบได้ในช่วงเดือน

ธนัวาคม - มีนาคม ของทุกปี ซ่ึงสามารถพบไดใ้นรศัมี 300 ก.ม. จากขั้วโลกเท่าน้ัน ทั้งน้ีการพบ

ปรากฏการณแ์สงออโรรา่น้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศเป็นส าคญั 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Azimut Hotel Murmansk , Murmansk หรือเทียบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสาม เมืองมูรม์นัสค ์- หมู่บา้นซาม่ี - ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก้ี – ชมปรากฎการณแ์สงออโรรา่           

                                                                                                                              (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซาม่ี (Sami Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1  ชัว่โมง) ชนเผ่า

พื้ นเมืองดั้งเดิมของรสัเซีย ท่ีประกอบอาชีพล่าสตัว ์ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสตัวเ์มืองหนาว 

รวมไปถึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจ เช่น ใหอ้าหารกวางเรนเดียร ์นัง่กวางเรนเดียรล์ากเลื่อน เป็นตน้  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นชาวซาม่ี (อาหารพื้ นเมือง) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สัก้ี (Husky Park) ใหท่้านไดช้มความน่ารกัของสุนัขแสนรู ้เป็น

พนัธุท่ี์เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ไดเ้ล้ียงสุนัขพนัธุน้ี์เพื่อใช้

ในการลากเล่ือนบนน ้าแข็งหรือหิมะ ใหท่้านไดส้มัผัสประสบการณ์ นัง่รถเทียมสุนัขฮัสกี้ ลากเล่ือน 

(Husky Sledding) โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชารอ้น ขนมพื้ นเมือง กับบรรยากาศ

ตอ้นรบัท่ีแสนจะอบอุ่น 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพื้ นเมือง) 

น าท่าน ชมปรากฎการณแ์สงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชม

ความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนมืดมิด ท่านจะพบกับแสงออโรร่าหรือแสง

เหนือ ปรากฏการณผิ์วดวงอาทิตยป์ะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในหว้งอวกาศ 

หรือท่ีเรียกว่าลมสุริยะ (Solar Wind) เมื่อลมสุริยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูด

อนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของแกส๊ท่ีล่องลอยอยู่

ในชั้นบรรยากาศ จึงท าให้เกิดการเรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักพบได้ในช่วงเดือน

ธนัวาคม - มีนาคม ของทุกปี ซ่ึงสามารถพบไดใ้นรศัมี 300 ก.ม. จากขั้วโลกเท่าน้ัน ทั้งน้ีการพบ

ปรากฏการณแ์สงออโรรา่น้ี ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิอากาศเป็นส าคญั 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Azimut Hotel Murmansk , Murmansk หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ีสี่ เมืองมูรม์นัสค ์- พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน - พิพิธภณัฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์- ทา่อากาศ

ยานนานาชาติมูรม์ันสค์ เมืองมูร ์มันสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ - ท่าอากาศยาน

นานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย       (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน (Museum of Local) พิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงเร่ืองราวของชาวซา

มี่หรือแลปส ์ชนพื้ นเมืองท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1574   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑเ์รือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร ์(Nuclear Powered Icebreakers) 

รุ่น Lenin ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรกสรา้งในปี ค.ศ. 1958 ท่ีเมืองเลนินกราด 

Leningrad หรือ เมืองเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ท่ีกลบัมาใชช่ื้อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซเวียต 

ซ่ึงไดป้ลดระวางและจอดเทียบท่าใหนั้กท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชมอยู่ท่ีเมืองมูร์มนัสคแ์ห่งน้ี ขณะท่ีรุ่นอื่นๆ 

ถัดมา เช่นรุ่น Arctika , Sevmorput และรุ่นอื่นๆ ยังปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื่อเปิดทาง

ใหก้ับเรือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้และบางล าก็ใชก้ารน านักท่องเท่ียวไปส ารวจขั้วโลกเหนือ 

North Pole  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมืองมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซีย  

......... น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย โดยสายการ

บิน ......... เท่ียวบินท่ี ......... 

......... น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

ค า่ บริการอาหารค า่ แบบกลอ่ง (อาหารพื้ นเมือง) 

* ไฟลท์บิน โปรแกรม และ เมืองที่พกั อาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้ง

กบัเวลา สถานการณ ์และสภาพอากาศ โดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั * 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วนัท่ีหา้ เมืองมอสโคว ์- พระราชวังเครมลิน - มหาวิหารอสัสมัชัญ - มหาวิหารอารค์แอนดเ์กิล มิคา

เอล - ระฆังยกัษแ์ห่งพระเจา้ซาร ์- ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์- พิพิธภัณฑอ์ารเ์มอรี่ แชมเบอร ์- 

จตัุรัสแดง - มหาวิหารเซนต ์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร ์- หา้งสรรพสินคา้กุม - อนุสรณ์

สถานเลนิน - ชมการแสดงละครสตัว ์                                                   (B/L/D) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทบัท่ีเมืองเซนต์ปีเตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนั

เป็นท่ีประชุมของรฐับาลและท่ีรบัรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรสัวิหาร 

เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหารอสัสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็น

สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้ าพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี

พิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารอสัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอารค์

แอนดเ์กิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรา้งอุทิศใหก้บันักบุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล 

ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผ่านชม ระฆังยกัษแ์ห่ง

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

จะสรา้งระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าใหร้ะฆังแตก ปัจจุบนัตั้งอยู่

ภายในพระราชวงัเครมลินแห่งน้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 

1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ียงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตนั 

และลกูกระสุนหนักลกูละ 1 ตนั   

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยส์มบัติล ้าค่าของเจา้ชายมัสโควี่ 

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บ

รวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยู่ท่ี ประเทศองักฤษ และ 

ประเทศอิหร่าน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ จตัรุสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณส์ าคญัใน

ประวติัศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สรา้ง

ในสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนั

ชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครั้งท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรสัแดงเป็นท่ีตั้งของกลุ่ม

สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์

แห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะ

รสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหวัหอม 

สีสนัสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจ านวนไม่

น้อยท่ีเดินทางสู่จตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกคู่กบัมหาวิหารแห่งน้ี พรอ้มกับการเรียนรู ้

ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานท่ีส าคญัน้ีควบคู่กนัไป มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งขึ้ นโดยพระเจา้อี

วานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคา

ซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก 

ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท าใหม้ีเร่ืองเล่า

สืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสัง่ให้

ปนูบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ใหส้ถาปนิกผูน้ั้นสามารถสรา้ง

สิ่งท่ีสวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก การกระท าในครั้งน้ันของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan 

The Terrible หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร ์(Saviour Clock Tower) ตั้งอยู่บน

ป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้าหนัก 20 ตนั ซ่ึง

พรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสินคา้กุม (Gum Department 

Store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้

ชั้นน า จ าหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เสื้ อผา้ เคร่ืองส าอาง น ้าหอม แบรนดด์งัท่ีมีช่ือเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด 

(New Collection) ชม อนุสรณส์ถานเลนิน (Lenin Memorial) สรา้งเพื่อร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสตค์น

แรกของรสัเซีย ภายในคือสถานท่ีพกัพิงเมื่อท่านสิ้ นใจในจตุัรสัสีแดงท่ีเคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิ่งใหญ่ 

เยี่ยมชมท่ีน่ีดว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผู้กลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะ

เสียชีวิตไปถึง 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสีแดงภายในมศีพเลนินนอนอยูบ่นแท่น

หินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านชม การแสดงละครสตัว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรู ้เช่น สุนัข ลิง นก 

รวมทั้งมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ หลังจากจบ

การแสดงท่านสามารถถ่ายรูปกับสัตวต์่างๆ เพื่อเป็นที่ระลึกอีกดว้ย *กรณีละครสัตวง์ดการ

แสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

ค่าบริการสว่นน้ีให ้ทา่นละ 10 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD)* 

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีหก เมืองมอสโคว ์- จุดชมวิว สแปโรฮิลล ์- สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์- หา้งเวกัส เมกะ 

สโตร ์- ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย - ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย            (B/L/-)                                                                                                 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ จดุชมวิว สแปรโ์รฮิ่ลล ์(Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ

เมืองมอสโควไ์ดท้ั้งหมด ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท่ี์สรา้งเป็นตึกสูงในสมยัสตา

ลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรา้งดว้ยรูปทรงเดียวกนั 

น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใตดิ้นเมืองมอสโคว ์(Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมาก

ท่ีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานี

รถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเร่ิมตน้มาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลินขึ้ นมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลกัษณะของ

สถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแต่งภายในสถานีน้ันเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อระลึกถึงคุณ

ความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนต า่ 

ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

น าท่านเดินทางสู่ หา้งเวกัส เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์ช่ือดัง 

อาทิเช่น Boss, Calvin Klein, Esprit, Converse, Lacoste, Benetton หรืออาจจะเป็นสินคา้ของฝาก

ต่างๆ ของประเทศรสัเซีย 

น าท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย 

18.40 น. ออกเดินทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai 

Airways เท่ียวบินท่ี TG975 (เที่ยวบินตรง)  

** ใชเ้วลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาท ีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ** 

วนัท่ีเจด็ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย             (-/-/-)                                                                                                 

07.30 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ

ประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตยีง 

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพิ่ม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

03 - 09 ธนัวาคม 2561 66,999 66,999 65,999 12,000  46,999 

05 - 11 ธนัวาคม 2561 71,999 71,999 70,999 12,000 46,999 

08 – 14 ธนัวาคม 2561 66,999 66,999 65,999 12,000  46,999 

10 – 16 ธนัวาคม 2561 66,999 66,999 65,999 12,000  46,999 

12 – 18 ธนัวาคม 2561 65,999 65,999 64,999 12,000 45,999 

22 – 28 ธนัวาคม 2561 66,999 66,999 65,999 12,000  46,999 

29 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2562 79,999 79,999 78,999 12,000 49,999 



 

** อตัราน้ียงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** อตัราค่าบริการ ส าหรบัเด็กอายไุม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

** หากทา่นตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน รถทวัร ์รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครั้งก่อนท าการออก

ตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ส าหรบัอตัราคา่บริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ทา่น ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่

ถึงตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ 

(ปรบัราคาเพิ่มข้ึน เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดินทาง) ** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) กรณีตอ้งการ Upgrade เป็น 

ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจา้หน้าเป็นกรณีพิเศษ  

 ค่าภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน ้าหนักรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละช้ิน ควรหนักไม่

เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.)  

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมี

หอ้งพกั 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ท่ีท าใหโ้รงแรมตามรายการท่ี

ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐาน

คุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้ แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหารตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื้ อ

ประกนัเพิ่มเพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะ

ต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

 ค่าทิปคนขบัรถ และ มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 36 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกคา้ 1 

ทา่น ตามธรรมเนียม 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 21 เหรียญดอลล่ารส์หรฐัอเมริกา (USD) /ทริป/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนียม 

ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ หวัหนา้ทวัร ์รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 57 

เหรียญดอลล่ารส์หรัฐอเมริกา (USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็ก



 

อายมุากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายไุม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีทา่นสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้าม

ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น 

เงื่อนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 

1. กรุณาท าการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 3 ก่อน

เวลา 14.00 น. เท่าน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมติัทันที หากยงัไม่ไดร้ับยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด 

และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครั้ง 

กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลกูคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวนัและเวลาท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเท่ียวไม่

ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม รวมทั้งกรณีที่อยูใ่นช่วงรอผลการอนุมตัิวีซ่า รอนัดสมัภาษณวี์ซ่า ท่ีท าใหท้าง

บริษัทไม่ไดร้ับเงินตามเวลาท่ีก าหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ใหถื้อว่า

นักท่องเท่ียวสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆ ทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร ์ถึง เสาร ์เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศ

ในปีน้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. กรณีท่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง ขอใหท่้านผูท่ี้มีช่ือในเอกสารการจองแฟกซ ์อีเมลล ์

หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยา่งใดอย่างหน่ึง เพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร บริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

2. กรณีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน ขอใหท่้านผูท่ี้มีช่ือในเอกสารการจองแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็น

เอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี

ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 30 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกบัช่วงวันหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้า่ยท่านละ 20,000 บาท ** กรณีที่มีค่าใชจ้า่ยตาม

จริงมากกว่าก าหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิ่ม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน า

เท่ียวใหแ้ก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมเีงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight 

กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่

ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม   

4. ส าหรบัอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้ นไปในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง

ตามจ านวนท่ีก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับ



 

ราคาเพิ่มขึ้ น เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดินทางตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 10 วนั ก่อนการเดินทางส าหรบัประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อยา่งน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทาง

ส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียว

ร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษัทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยินดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการ

ต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่า

ส่วนใดส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ี

เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษัท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมาย ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษัท ดังน้ี 

วนัจนัทร ์ถึง เสาร ์เวลา 8.00 น.–18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ีรฐับาลประกาศ

ในปีน้ันๆ ถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท 

ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบั โรงแรมที่พกั ที่ทา่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว  (Single) 

หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละ

ประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการ

เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น 

หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ

เรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียว 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมี

ขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงขึ้ นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกต่างกนั 

เงื่อนไข และ ขอ้ควรทราบอื่นๆ ทัว่ไป ที่ทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์ส าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้าตาล / เลือดหมู) เท่าน้ัน กรณี

ท่ีท่านถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการ

เดินทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์นัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยง

เกี่ยวกบัการขออนุญาตการใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัติของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝั่งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไม่รบัผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้ นในส่วนน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วม

เดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือ

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจา่ย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม 



 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวไม่ไดส้่งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวีซ่ามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะค านึงถึงความ

ปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้ นของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิด

จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย 

ความสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั

อื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ ามัน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลง

เท่ียวบิน ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงขึ้ น 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษัทก ากบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสยัใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนั

ไม่ใช่เหตุท่ีเกี่ยวขอ้งกับทางบริษัท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการ

ควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรบัผิดชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทาง

บริษัท หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัขึ้ นเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน า

ออกมาใหเ้จา้หน้าท่ีตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตใหถื้อได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้สิ่งของ

ดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน 

11. สิ่งของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬา จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และ

ฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

 


