
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUSSIA MOSCOW MURMANSK (7D5N)  

“DME03 RUSSIA SUPER AURORA” 

สายการบนิ FULL SERVICE THAI AIRWAY  (TG) 

 



 
 

บินด้วยสายการบินไทย (TG): ขนึเครืองทีสนามบินสุวรรณภูม ิ(BKK) 

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

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

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยนาํหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. (ไม่เกิน 1 ชิน) และ ถือขึนเครืองบินไดน้าํหนกัไม่เกิน  ก.ก. ** 

DAY 1 

กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – เมืองมอสโคว์    

11.00น.  คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชนั  เคาน์เตอร์เช็คอิน Row D ประตู 2 สายการ

บิน THAI AIRWAY โดยมีเจา้หน้าทีของบริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับ อาํนวยความสะดวกตลอดขนัตอนการ

เช็คอิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพือเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง  

14.00น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน THAI AIRWAY 

เทียวบินที TG 974 ** มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ** 

20.20น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย (ตามเวลาทอ้งถินช้ากว่าเมืองไทย

ประมาณ 4 ชวัโมง) หลงัผา่นขนัตอนการตรวจหนงัสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง  ปี 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตงัอยูใ่กลแ้ม่นาํมสักวา ซึงในตวั

เมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่  ใน  ของประเทศ ทาํให้เป็นเมืองทีมีประชากรหนาแน่นทีสุดในยุโรป และเมือ

สมยัครังทีสหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีตอีกด้วย 

  เขา้สู่ทีพกั 

พักท ี KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

 



 
 

DAY  

มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สนามบินเชเรเมเตยีโว 

–  เมืองเมอร์มานสค์ – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือทีเรียกกนัวา่ 

มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน) สร้างขึนเพือเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมือ

ปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารทีสําคญัของนิกายรัสเซีย

นออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมทีสําคญัระดบัชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะ

ไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

 

นาํท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ  ก.ม. เป็นทงัย่านการคา้ 

แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของทีระลึก ร้านนงัเล่น และยงัมีศิลปินมานงัวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่น

ดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ถือวา่เป็นถนนคนเดินทีใหญ่ทีสุดในเมืองมอสโควเ์ลยทีเดียว 

Cathedral of Christ the Saviour 



 
 

 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

........ น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) (เนืองจากไฟลทภ์ายในประเทศรัสเซีย มีการเขม้งวด

กาํหนดสาํภาระ จาํกดัใหท้่านละ  ใบนาํหนกัไม่เกิน  กิโลกรัม ซึงบางครังอาจใหน้าํนาํหนกัสาํภาระทีขึน

เครืองมาชงัรวมดว้ยทาํใหอ้าจมีค่าใชจ้่าเพิมในกรณีทีสาํภาระนาํหนกัเกิน จึงขอความร่วมมือในการคาํนวน

นาํหนกัสัมภาระก่อนเดินทางทุกครัง) 

.........น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเมอร์มานสค์ (Murmansk) โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เทียวบินที  SU.... 

.......... น. เดินทางถึง สนามบินเมอร์มานสค์ เมืองเมอร์มานสค์ ประเทศรัสเซีย เมืองท่าเรือและศูนยก์ลางการ

บริหารแควน้ปกครองตนเองของรัสเซีย และตงัอยูบ่นชายฝังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกลก้บัพรมแดน

ของนอร์เวยแ์ละฟินแลนด ์

คาํ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 

.........น. เชิญสัมผสัประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่ง

หิมะในคืนทีมืดมิด ท่านจะพบกบั “แสงออโรร่า” (Pola Light) หรือแสงเหนือ  ปรากฏการณ์

ผิวดวงอาทิตยป์ะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรือทีเรียกวา่ลมสุริยะ (Solar 

wind) เมือลมสุริยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก ขวัแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชนับรรยากาศ

โลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของแก๊สทีล่องลอยอยูใ่นชนับรรยากาศ จึงทาํให้เกิดการเรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ 

Arbat Street 



 
 

มกัพบไดใ้นช่วงเดือนธนัวาคม – มีนาคม ของทุกปี  ซึงสามารถพบไดใ้นรัศมี  ก.ม.จากขวัโลกเท่านนั (ทงันี

การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึนอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนนัดว้ย) ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่

ทีพกั 

 

พักท ี AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY  

เมืองเมอร์มานสค์ – หมู่บ้านซามี – Husky Park – ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า     

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามี (Sami village) ชนเผา่พืนเมืองดงัเดิมของรัสเซีย ทีประกอบอาชีพล่าสัตว ์

ซึงภายในจะมีกวางเรนเดียร์ และสัตวเ์มืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมทีน่าสนใจ อาทิเช่น ให้อาหารให้อาหารสัตว ์

และทดลองขีกวางเรนเดียร์ หรือขบัขีสโนวโ์มบิล เป็นตน้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ชวัโมง) 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านซามี เมนูอาหารพืนเมือง  

นาํท่านเดินทางสู่ Husky Park ฟาร์มสุนัขพนัธ์ฮัสก ี(รวมค่าสุนขัลากเลือนแลว้) ให้ท่านไดช้มความ

น่ารักของสุนขัแสนรู้ เป็นพนัธุ์ทีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึงชาวแลปป์ได้เลียง

สุนขัพนัธุ์นีเพือใชใ้นการลากเลือนบนนาํแข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านไดส้ัมผสัประสบการณ์ นงัรถเทียมสุนขัฮสักีลาก

Pola Light 



 
 

เลือน (Husky Sledding) โดยทีฟาร์มนีจะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชาร้อน ขนมพืนเมือง กบับรรยากาศตอ้นรับที

แสนจะอบอุ่น ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัสู่โรงแรม 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

กลางคืนเชิญสัมผัสประสบการณ์ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาต ิ

ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนทีมืดมิด ท่านจะพบกบั “แสงออโรร่า” (Pola Light) หรือแสงเหนือ  

(ทงันีการพบปรากฏการณ์แสงออโรร่าขึนอยูก่บัสภาพอากาศในขณะนนัดว้ย)  

ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางกลบัสู่ทีพกั 

พักท ี AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY  

เมืองเมอร์มานสค์ – พพิธิภัณฑ์เรืองราวท้องถิน  –  เรือทําลายนําแข็งพลังนิวเคลยีร์ – 

สนามบินเมอร์มานสค์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านชม พพิธิภณัฑ์เรืองราวท้องถนิ (Museum of local Lore) พิพิธภณัฑ์ทีจดัแสดงเรืองราวของ

ชาวซามีหรือแลปส์ ชนพืนเมืองทีเขา้มาตงัถินฐานตงัแต่ปีค.ศ.   

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืนเมือง  

นาํท่านเขา้ชม เรือทําลายนําแข็งพลังนิวเคลยีร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึง

เป็นเรือทาํลายนาํแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปีค.ศ.1958 ทีเมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนต์ปี

เตอร์สเบิร์ก ทีกลับมาใช้ชือเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซเวียต ซึงได้ปลดระวางและจอดเทียบท่า ให้

นกัท่องเทียวไดเ้ขา้ชมอยูท่ีเมืองมูรมานสก์ นี ขณะทีรุ่นอืน ๆ ถดัมา เช่นรุ่น Arctika, Sevmorput และรุ่นอืนๆ ยงั

ปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพือเปิดทางให้กับเรือเดินสมุทรในการ ขนส่งสินค้า และบางลาํก็ใช้การนํา

นกัท่องเทียวไปสาํรวจขวัโลกเหนือ North Pole (ขึนอยูก่บัเจา้หนา้ที ในกรณีทีไม่ไดเ้ขา้ชมจะทาํการคืนเงินให้กบั

สมาชิกแทน) 



 
 

....... น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมอร์มานสค์ เพือทาํการเช็คอินตวัและเดินทางกลบัสู่มอสโคว ์(อาหารคาํ บริการท่าน

ดว้ยอาหารกล่อง) 

...... น.  ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงมอสโคว์ โดย สายการบินแอร์โรฟลอตแอร์ไลน์ เทียวบินที  SU...... 

....... น.  เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ทีพกั 

พักท ี KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY 5 

มอสโคว์ – จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – 

พพิธิภัณฑ์อาร์เมอรี แชมเบอร์ – ตลาดอิสไมโลโว่ –  ชมการแสดงละครสัตว์  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 

 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตงัอยู่ใกลแ้ม่นาํมสักวา 

ซึงในตวัเมืองมีประชากรอยู่อาศยักว่า  ใน  ของประเทศ ทาํให้เป็นเมืองทีมีประชากรหนาแน่นทีสุดในยุโรป 

และเมือสมยัครังทีสหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีตอีกดว้ย 

นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวทีสามารถมองเห็นทศันียภาพของ

เมืองมอสโควไ์ดท้งัหมด ถ่ายรูปเป็นทีระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควที์สร้างเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซึงเป็น 

 ใน  ตึก ทีสร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั หรือทีเรียกวา่ Seven Sister  



 
 

 

นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความสวยงามมาก

ทีสุดในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้

ดินมีจุดเริมตน้มาจากช่วงแรกสุดทีสตาลิน ขึนมาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีนาํมา

ตกแต่งภายในสถานีนนัเป็นลกัษณะของงานศิลปะทีสร้างขึนเพือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental 

Art) ซึงจะสือออกมาในรูปของงานปัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนตาํ ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

เทยีง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  

นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ทีประทบัของพระเจา้ซาร์ทุก

พระองค์ จนกระทงัพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัทีเมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นที

ประชุมของรัฐบาลและทีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรัสวิหาร เป็นทีตงัของ 

มหาวหิารอสัสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 

 ยอด เป็นสถานที ทีพระเจา้ซาร์ใชท้าํพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอสัสัมชญั จะไม่

อนุญาตให้เขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ทีสร้างอุทิศให้กบั

นกับุญอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นทีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยุคพระเจา้ปีเตอร์มหาราช ผา่นชม 

ระฆังยกัษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. -  สมยัพระนางแอนนาทีทรงประสงคจ์ะ

สร้างระฆังใบใหญ่ทีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อทําให้ระฆังแตก ปัจจุบันตงัอยู่ภายใน

พระราชวงัเครมลินแห่งนี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ.  ตอ้งการให้เป็น

ปืนใหญ่ทีสุดในโลก ทียงัไม่เคยมีการใชย้งิเลย ทาํดว้ยบรอนซ์นาํหนกั  ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ  ตนั   

Grand Kremlin Palace 

Sparrow Hill 



 
 

 

นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็น

พิพิธภัณฑ์ทีเก่าแก่ทีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นทีเก็บสะสมทรัพย์สมบติัลาํค่าของเจ้าชายมสัโควี ในช่วง

คริสตศ์ตวรรษที -  พิพิธภณัฑ์อาร์เมอรี แชมเบอร์เป็นหนึงในสามพิพิธภณัฑ์ทีเก็บรวบรวมทรัพยส์มบตัิของ

พระเจา้แผน่ดินทีสมบูรณ์แบบทีสุด ซึงอีก  ทีอยูท่ี ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา้พืนเมือง ซึงท่านจะไดพ้บกบั

สินค้าของทีระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ ตุ๊กตามาทรอชก้า (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ 

กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของทีระลึกอืนๆ อีกมากมาย 



 
 

 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพืนเมือง 

นาํท่านชม การแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแ์สนรู้ที ไม่ควรพลาด เช่น สุนขั 

ลิง นก ฯลฯ รวมทงัมายากล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการ

แสดงออกเป็น  ช่วง ช่วงแรก  นาที พกั  นาที และช่วงหลงัอีก  นาที จากนียงัมีบริการถ่ายรูป

กบัสัตวต์่างๆ และมีของทีระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึงบางครังการงดการแสดง

ไม่มีการแจง้ล่วงหนา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการคืนเงืน ,  บาท*** 

พักท ี KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า   

DAY  

มอสโคว์ – จตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – ห้างกมุ – OUTLET VILLEAGE   – สนามบินโด

โมเดโดโว  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Izmailovo Market 



 
 

นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองทีเป็นเวทีของเหตุการณ์สําคญัใน

ประวติัศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยั

คริสต์ศตวรรษที  ปัจจุบนัสถานทีแห่งนีใช้จดังานในช่วงเทศกาลสําคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน 

และวนัทีระลึกสงครามโลกครังที  บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นทีตงัของกลุ่มสถาปัตยกรรมทีสวยงาม อนั

ไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต ์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ย

ยอดโดม  ยอดทีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev 

ด้วยรูปทรงทีมีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตังตระหง่านสง่างาม ขนาบข้างด้วยกําแพงของ

พระราชวงัเครมลิน ดึงดูดใหค้นจาํนวนไม่นอ้ยทีเดินทางสู่จตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีระลึกคู่กบัมหาวิหาร

แห่งนี พร้อมกบัการเรียนรู้ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานทีสําคญันีควบคู่กนัไป มหาวิหารเซนต์ บาซิล สร้าง

ขึนโดยพระเจา้อีวานที  (Ivan the Terrible) เพือเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลที

เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ.  หลงัจากถูกปกครองกดขีมานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอ

สนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํให้มีเรืองเล่าสืบต่อกนัว่า พระ

เจ้าอีวานที  ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งนีมาก จึงมีคาํสังให้ปูนบาํเหน็จแก่สถาปนิก 

ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทงัสอง เพือไม่ให้สถาปนิกผูน้นัสามารถสร้างสิงทีสวยงามกวา่นีไดอี้ก การกระทาํ

ในครังนนัของพระเจา้อีวานที  จึงเป็นทีมาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นนัเอง ชม หอ

นาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตงัอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง  แฉกที

ทาํมาจากทบัทิม นาํหนกั  ตนั ซึงพรรคคอมมิวนิสตน์าํมาประดบัไวเ้มือปี ค.ศ.   

ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพือรําลึกถึงผูน้าํคอมมิวนิสต์คนแรกของรัสเซีย ภายในคือ

สถานทีพกัพิงเมือท่านสินใจในจตัุรัสสีแดงทีเคร่งขรึมแต่ยงัคงความยงิใหญ่ เยียมชมทีนีดว้ยความสงบเพือชมร่าง

ของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซึงเปิดให้ประชาชนเขา้ชมแมท้่านจะเสียชีวิตไปถึง  กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเก็บศพสร้างดว้ย

หินออ่นสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 



 
 

 

ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมทีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี 

ค.ศ.  ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชนันาํ จาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เสือผา้ เครืองสาํอาง นาํหอม แบรนด์ดงัที

มีชือเสียงทีเป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) นอกจากนนัสามารถชอ้ปปิงไดเ้พิมอีกทีห้างสรรพสินคา้ใตดิ้นบริเวณ

ของ หลกักิโลเมตรที  หนา้จตัรัสแดง 

 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารอาหารจีน 

  นาํท่านเดินทางสู่ OUTLET VILLEAGE อิสระชอ้ปปิงสินคา้แบรนด์ชือดงั อาทิเช่น BOSS, CALVIN 

KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ  

Red Square 

Gum Department Store 



 
 

......... น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินโดโมเดโดโว เพือทาํการเช็คอินเอกสารและ มีเวลาให้ท่านเลือกซือสินคา้ในร้านคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airway เทยีวบนิ

ท ีTG 975  ** มบีรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืงบนิ ** 

DAY 7 

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)        

 

10.50 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมิู ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

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

** หากลูกค้าท่านใดทีจาํเป็นต้องออกตวัภายใน (ตวัเครืองบิน , ตวัรถทวัร ์, ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถาม

เจ้าหน้าของบริษทั ทุกครงัก่อนทําการออกตวัเนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟล์ท หรือ 

เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟลท์บินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษทัฯทราบ

ในวนัจองทวัรท์งันีเพือประโยชน์ของตวัท่านเอง ** 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

 

รายละเอยีดไฟล์ท 
ผู้ใหญ่ ห้องละ 

-  ท่าน  

อตัราท่านละ 

 เดก็  ผู้ใหญ่  

เดก็มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่ 

เดก็ไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ  ปี) 

อตัราเดก็ ท่านละ 

พกัเดยีว 

เพมิ 

อตัรา ห้องละ 

ไม่ใช้ตัว

เครืองบินอตัรา  

ท่านละ 

เดือน มกราคม  

25 – 31 มกราคม  TG 974 14.00 – 20.20  

TG 975 22.00 – 10.50 

,  ,  54,  ,  ,  

เดือน กุมภาพันธ์  

 –  กมุภาพนัธ์  TG 974 14.00 – 20.20  

TG 975 22.00 – 10.50 

,  ,  54,  ,  ,  



 
 

 –  กมุภาพนัธ์  TG 974 14.00 – 20.20  

TG 975 22.00 – 10.50 

,  ,  54,  ,  ,  

เดือน มีนาคม  

 –  มีนาคม  TG 974 14.00 – 20.20  

TG 975 22.00 – 10.50 

,  ,  54,  ,  ,  

 –  มีนาคม  TG 974 14.00 – 20.20  

TG 975 22.00 – 10.50 

,  ,  54,  ,  ,  

 

** อัตรานียังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนียม 65 ดอลล่าร์สหรัฐ 

(USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง  ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง  ปี ณ วันเดินทางกลบั (Infant) ทังนี

ท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใน

การเรียกเกบ็ก่อนเดินทางทุกท่าน ทสีนามบิน ในวนัเช็คอนิ ** 

 

** ราคาเด็กอายไุม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  

(ไม่มีทนัีงบนเครืองบิน) 

 

** ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตัถุประสงค์เดินทางไป เพือการท่องเทยีว ประเทศรัสเซีย ไม่จาํเป็นต้องยืน

ขอวซ่ีา โดยสามารถพาํนักได้ไม่เกนิ  วนั ต่อครัง **  

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ อัตรานีเฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน กรณีถือหนังสือเดินทาง

ต่างประเทศ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมเพมิจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. หรือ (เป็นเงินไทย

ประมาณ 3,200 บาท) ** 

อตัราค่าบริการนี รวม 



 
 

 ค่าบตัรโดยสารโดยเครืองบิน (ตวั) ไป และ กลบัพร้อมคณะ ชนัประหยดั (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน    

  และค่าภาษีนาํมนัทุกแห่ง กรณีต้องการอพัเกรด Upgrade หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด เทียวหนึง   

  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตัวเครืองบิน ตามทีตามทีตาราง 

  อตัราค่าบริการระบุ 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ สายการบนิ THAI AIRWAY อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยมนํีาหนักไม่เกิน  ก.ก. (1 ชิน) และ ถือขึนเครอืงบินได้นําหนักไม่เกิน  ก.ก. 

(ไมจ่าํกดัจาํนวนชนิ แต่ทงันีเจา้หน้าทจีะพจิารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงอืนไขของสายการบนิ) ** 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ  

 ค่าโรงแรมทีพกัระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พกั 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา  

   หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทาํให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโรงแรมทีพกั ไป 

   เป็นเมืองใกลเ้คียงแทน อา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม    

 ค่ามคัคุเทศกท์ีคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าเบียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกนัสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตาม 

   กรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการนี ไม่รวม 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง

และค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

× ค่าทิปพนกังานขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และ มคัคุเทศก์ทอ้งถิน ตามธรรมเนียม 65 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกคา้ ผูเ้ดินทาง  ท่าน 

รวมไปถึงเด็ก ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง  ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทงันีท่านสามารถให้มากกวา่นีไดต้ามความเหมาะสม

และความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวนั

เช็คอิน 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีกระเป๋าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด

มาตรฐาน  

× ค่าธรรมเนียมการจองทีนงับนเครืองบินตามความตอ้งการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทาํได ้ทงันีขึนอยูก่บัสายการบิน และ 

รุ่นของเครืองบินแต่ละไฟลท์ทีใชบิ้น ซึงอาจเปลียนแปลงไดอ้ยูท่ีสายการบินเป็นผูก้าํหนด 



 
 

× ค่าภาษีนาํมนั ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตวัเครืองบินไปแลว้ 

× ภาษีมูลค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 

 

เงือนไขการจอง และ การชําระเงิน 

 กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอยา่งนอ้ย  วนั ก่อนออกเดินทาง มัดจําท่านละ 15,000 บาท และตดัทีนงัการจองภายใน  วนั 

ตวัอยา่งเช่น ท่านจองวนันี กรุณาชาํระเงินใน วนัถดัไป ก่อนเวลา .  น. เท่านนั โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หาก

ยงัไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาทีกาํหนด และหากท่านมีความประสงค์จะตอ้งเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งทาํจอง

เขา้มาใหม่ นนัหมายถึงวา่ กรณีทีมีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิ้ทธิไปตามระบบ ตามลาํดบั เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทีนงั

ราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั  

 กรณีลูกคา้เดินทางไม่ได ้สามารถเปลียนชือคนเดินทางได ้ก่อนเดินทาง 20 วนั ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที

ไม่สามารถหาคนมาแทนได ้

 

เงือนไขการยกเลกิ และ เปลยีนแปลงการเดินทาง 

 ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชาํระแลว้ 

** ยกเว้น พเีรียดทีมีวนัหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลกิเดินทางไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนเดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนั ก่อนวนัเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชาํระแลว้ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวนัเดินทาง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าบริการทีชาํระมาแลว้ทงัหมดทงันี ทาง

บริษทัจะหกัค่าใช้จ่ายทีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการทีชาํระแลว้เนืองในการเตรียมการจดัการนาํเทียวให้แก่นกัท่องเทียว เช่น 

การสาํรองทีนงัตวัเครืองบิน การจองทีพกั ฯลฯ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทวัร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน เช่น สถานทูต

ปฏิเสธวซ่ีา ด่านตรวจคนเขา้เมือง ฯลฯ 

 กรณีตอ้งการเปลียนแปลงผูเ้ดินทาง (เปลียนชือ) จะตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัทราบล่วงหนา้ อย่างนอ้ย 20 วนั ก่อนออนออก

เดินทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีออกเอกสารเรียบร้อยแลว้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการเรียก

เก็บค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงทงัหมด ทงันีขึนอยูก่บัช่วงพีเรียดวนัทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสําคญัดว้ย 

กรุณาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีตอ้งการเปลียนแปลงพีเรียดวนัเดินทาง (เลือนวนัเดินทาง) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการหกัค่าใชจ่้ายการดาํเนินการ

ต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดาํเนินการจองครังแรก ตามจาํนวนครังทีเปลียนแปลง ไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน 

 



 
 

เงือนไขสําคญัอืนๆทท่ีานควรทราบก่อนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดต้ามจาํเป็นตอ้งมีขึนตาํ อยา่งนอ้ย 20 ท่าน หากตาํกว่ากาํหนด คณะจะไม่สามารถเดินทาง

ได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีทีจะชาํระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีทีจะประสานงาน เพือให้ทุก

ท่านเดินทางตามความประสงคต์่อไป  

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวนัอืนต่อไป โดยทางบริษทัฯ จะแจง้

ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง ทงันี ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจา้หน้าทีเป็นกรณี

พิเศษทุกครังหากท่านลางานแลว้ไม่สามารถเปลียนแปลงได ้

 กรณีทีท่านต้องออกบตัรโดยสารภายใน (ตวัภายในประเทศ เช่น ตวัเครืองบิน , ตวัรถทัวร์ , ตวัรถไฟ) กรุณาติดต่อ

สอบถามเพือยืนยนักบัเจา้หน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบตัรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวนัและเวลาเดินทางได ้

เพราะมีบางกรณีทีสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทงันีขึนอยูก่บั

ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสําคญัเท่านนั สิงสําคญั ท่านจาํเป็นตอ้งมาถึงสนามบินเพือ

เช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย  ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนใดๆทงัสิน   

 กรณีทีท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว ์หรือ แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีเป็นกรณีพิเศษ 

 กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ลีแชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจง้บริษทัฯ อยา่งน้อย  วนัก่อน

การเดินทาง หรือตงัแต่ทีท่านเริมจองทวัร์ เพือให้ทางบริษทัประสานงานกับสายการบินเพือจดัเตรียมล่วงหน้า กรณีมี

ค่าใชจ่้ายเพมิเติม ทางบริษทัของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามจริงทีเกิดขึนกบัผูเ้ดินทาง  

 กรุณาส่งรายชือผูเ้ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนงัสือเดินทางทุกท่านให้กบัเจา้หนา้ทีหลงัจากชาํระเงินกรณีทีท่าน

เดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจง้รายนามคู่นอนกบัเจา้หนา้ทีใหท้ราบ 

 กรณีทีออกบตัรโดยสาร (ตวั) เรียบร้อยแลว้ มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบไม่วา่ส่วน

ใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดาํเนินการส่งสาํเนาหนา้แรกของหนงัสือเดินทางให้ทางบริษทัเพือใชใ้นการออกบตัรโดยสาร 

 หลงัจากท่านชาํระค่าทวัร์ครบตามจาํนวนเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัจะนาํส่งใบนดัหมายและเตรียมตวัการเดินทางให้ท่าน

อยา่งนอ้ย  หรือ  วนั ก่อนออกเดินทาง 

 อตัราทวัร์นี เป็นอตัราสําหรับบตัรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตวักรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วนั ไป หรือ 

กลบัส่วนใดได ้จาํเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามกาํหนดการเท่านนั หากตอ้งการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อเจา้หน้าทีเป็น

กรณีพิเศษ 

 ทางบริษทัไม่มีนโยบายจดัคู่นอนให้กบัลูกคา้ทีไม่รู้จกักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่านเดินทาง 1 ท่าน จาํเป็นตอ้งชาํระค่า

ห้องพกัเดียวตามทีระบุ 



 
 

 หนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ตอ้งมีอายใุชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกวา่  เดือน ณ วนักลบั  

 การให้ทิปถือเป็นธรรมเนียมปฏิบติัสําหรับนกัท่องเทียวทีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ห้บริการจะตอ้งหวงัสินนาํใจ

เล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรืองปกติ จึงรบกวนใหท้่านเตรียมค่าใชจ้่ายในส่วนนีเพือมอบให้เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ควรระวงั สภาพอากาศจะมืดเร็วกวา่ปกติ สีโมงเยน็ก็จะเริมมืดแลว้ สถานทีท่องเทียวต่างๆ 

จะปิดเร็วกวา่ปกติ ประมาณ -  ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียวกลางแจง้ เวลา

เดินบนหิมะ อาจลืนไดต้อ้งใชค้วามระมดัระวงัในการเดินเป็นอยา่งสูง หรือ ใช้รองเทา้ทีสามารถเดินบนหิมะได ้แวน่กนั

แดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสวา่งสะทอ้นเขา้ตา อาจทาํใหร้ะคายเคืองตาได ้

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง

การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนีทางบริษทัจะ

คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั หากกรณีทีจาํเป็นจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็นการชาํระแบบเหมาจ่ายขาดกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ทางบริษทัจึงขอ

สงวนสิทธิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนไดใ้นบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ตอ้งการได้รับบริการ หาก

ระหวา่งเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเขา้ชมได ้ไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่

สามารถคืนค่าใชจ่้ายไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึงใหท้่าน เนืองจากทางบริษทัไดท้าํการจองและถูกเก็บค่าใชจ้่ายแบบเหมาจ่ายไป

ล่วงหนา้ทงัหมดแลว้ 

 กรณีทีท่านเดินทาง  ท่าน จะไม่ไดห้้องพกั Tripple เนืองจากโรงแรมทีรัสเซียไม่มีห้องพกั Tripple สําหรับบางโรงแรม 

จึงขอแจง้ไว ้ณ ทีนี และท่านไดพ้กัเป็นห้อง Twin 2 ท่าน และพกัเดียว  ท่าน ท่านทีพกัเดียวบริษทัตอ้งขอเก็บค่าพกัเดียว

เพิมเติม 

 กรณีทีท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเขา้เมือง ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะไม่

สามารถคืนเงินค่าทวัร์ทีท่านชาํระเรียบร้อยแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึง 

 หากวนัเดินทาง เจา้หนา้ทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง ตรวจพบ หนงัสือเดินทาง  

(พาสปอร์ต) ของท่านชาํรุดแมเ้พียงเล็กนอ้ย เช่น เปียกนาํ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มีหน้าใดหน้าหนึงหายไป มีกระดาษ

หนา้ใดหนา้หนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหวา่งสันของเล่มหนงัสือเดินทาง เป็นตน้ ไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน ทางสายการบิน 

หรือ เจา้หน้าทีด่านตรวจคนออก และ เขา้เมือง มีสิทธิไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได ้ดงันนักรุณาตรวจสอบ และ 

ดูแล หนงัสือเดินทางของท่านใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูต่ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวง

การต่างประเทศเพือทาํหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ โดยใช้ฉบบัเก่าไปอา้งอิง และ ยืนยนัดว้ย พร้อมกบัแจง้มาทีบริษทัเร็ว

ทีสุด เพอืยนืยนัการเปลียนแปลงขอ้มูลหนงัสือเดินทาง หากท่านไดส่้งเอกสารมาทีบริษทัเรียบร้อยแลว้ กรณีทียงัไม่แ (ตวั

เครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงไดไ้ม่มีค่าใชจ้่าย แต่หากออกบตัรโดยสาร (ตวัเครืองบิน) เรียบร้อยแลว้ ทางบริษทั



 
 

ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทงัหมด ซึงโดยส่วนใหญ่ตวัเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออก

เดินทางประมาณ 14-20 วนั ทงันีขึนอยูก่บักระบวนการและขนัตอนของแต่ละคณะ 

 เกียวกบัทีนงับนเครืองบิน เนืองจากบตัรโดยสาร (ตวั) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ

ในการเลือกทีนงับนเครืองบิน กรณีลูกคา้เดินทางดว้ยกนั กรุณาเช็คอินพร้อมกนั และ สายการบินจะพยายามทีสุดให้ท่าน

ไดน้งัดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มากทีสุด  

 ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัห้องพกัในโรงแรมทีพกั เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจ

ทาํใหห้อ้งพกัแบบห้องพกัเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ  ท่าน (Triple) จะแตกต่างกนั บาง

โรงแรม ห้องพกัแต่ละแบบอาจจะอยูค่นละชนักนั (ไม่ติดกนัเสมอไป) 

 กรณีทีท่านไม่ผา่นด่านตรวจคนออก หรือ เขา้เมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ

ในการคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ม่วา่ส่วนใดส่วนหนึงทงัสิน 

 ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านาํมนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวนัเดินทาง  

 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาํสัญญาใดๆทงัสินแทนบริษทัผูจ้ดั นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบัเท่านนั 

 บริษทัขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ

ประทว้ง , การนดัหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภยัธรรมชาติ , การนาํสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบริษทั  

 บริษทัขอสงวนสิทธิ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

และ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไวที้โรงแรมและจาํเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมาย

ปลายทางตามทีท่านตอ้งการ  

 รายการนีเป็นเพียงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯอีกครังหนึง หลงัจากไดส้ํารองโรงแรมทีพกัในต่างประเทศ

เรียบร้อยแลว้ โดยโรงแรมจดัในระดบัใกลเ้คียงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม 

*เมือท่านชําระเงินค่าทวัร์ให้กบัทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทงัหมดนีแล้ว* 

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ ** 

 

 

 


