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วนัทีห่น ึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์

ประเทศรสัเซยี – เมอืงมอสโคว ์                                                              (-/-/-)      

11.00 น. ขอเชญิคณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 3 เคาน์เตอร ์D สายการบนิ Thai Airways โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความ

สะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
14.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ Thai Airways 

เทีย่วบนิที ่TG974 (เท ีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

20.20 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

น าทา่นผา่นพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร ** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัตศิาสตรย์าวนานถึง 850 ปี เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยูใ่กลแ้มน่ ้ามสักวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยู่

อาศัยกวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยโุรป และเมื่อสมัยครัง้ที่สหภาพโซเวียตยังไม่ล่ม

สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

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

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง เมอืงมอสโคว ์– มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์– ถนนอารบตั – ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว  เมอืงมอสโคว ์ประเทศ

รสัเซยี – ทา่อากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี – เมอืงมูรม์นัสค ์ – ชมปรากฎการณ์แสง    

ออโรรา่ (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทีเ่รยีกกันวา่ มหา

วหิารโดมทอง (ไมอ่นุญาตใหถ้า่ยรปูดา้นใน) สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณแ์หง่ชัยชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระ

เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนกิายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิีกรรมที่

ส าคัญระดับชาต ิ** หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
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น าทา่นเดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวัยรุน่ รา้นคา้

ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเลน่ และยังมศีลิปินมาน่ังวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี หรอืเทยีบเทา่ 

......... น. น าทา่นเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ ......... เที่ยวบนิที ่

......... ** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีไมม่ ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

** ค าแนะน าเก ีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ ** 

เน ือ่งจากไฟลทบ์นิภายในประเทศรสัเซยี มกีารเขม้งวดเร ือ่งการจ ากดัน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ โดยสว่นใหญ ่อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ หนกัไมเ่กนิ 20 ก.ก. ซึง่บางกรณีเจา้หนา้ทีส่ายการบนิอาจ

ใหน้ าสมัภาระทีท่า่นจะถอืข ึน้เคร ือ่งบนิมาช ัง่รวมดว้ย ท าใหน้ า้หนกัเกนิกวา่ก าหนด (เกนิ 20 ก.ก.) กรณีน ีส้ายการบนิ

จ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ซึง่ลกูคา้จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจรงิท ัง้หมด จงึขอความรว่มมอืในการค านวณ

น า้หนกัสมัภาระกอ่นเดนิทางทุกคร ัง้ 

** ไฟลท์บนิ โปรแกรม และ เมอืงทีพ่กั อาจมกีารปรบัเปล ีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลา สถานการณ์ 

และสภาพอากาศ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

......... น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) เมอืงทา่เรอืและศนูยก์ลางการบรหิารแควน้ปกครองตนเองของรัสเซยี และตัง้อยู่

บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมทุรโคลา่ใกลก้ับพรมแดนของนอรเ์วยแ์ละฟินแลนด ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาต ิทา่มกลางทุง่หมิะในคนืมดืมดิ ทา่นจะพบกับแสงออโรรา่หรอืแสงเหนือ ปรากฏการณผ์วิดวงอาทติยป์ะทแุละปลดปล่อย

อนุภาคอเิลกตรอนทกุทศิทกุทางในหว้งอวกาศ หรอืทีเ่รยีกวา่ลมสรุยิะ (Solar Wind) เมือ่ลมสรุยิะผา่นเขา้มาใกลโ้ลก ขัว้แมเ่หล็ก

โลกจะดงึดูดอนุภาคอเิล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชั ้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชั ้น

บรรยากาศ จงึท าใหเ้กดิการเรอืงแสงเป็นสสัีนตา่งๆ โดยสว่นใหญ่มักพบไดใ้นชว่งเดอืนธันวาคม - มนีาคม ของทุกปี ซึง่สามารถ

พบไดใ้นรัศม ี300 ก.ม. จากขัว้โลกเทา่นัน้ ท ัง้น ีก้ารพบปรากฏการณ์แสงออโรรา่น ี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศเป็นส าคญั 

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



   - 5 - 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงมูรม์นัสค ์– หมูบ่า้นซามี ่– ฟารม์สนุขัพนัธุฮ์สัก ี ้– ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่              (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู่ หมู่บา้นซามี ่(Sami Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ชนเผ่าพื้นเมืองดัง้เดมิของรัสเซยี ที่

ประกอบอาชพีลา่สัตว ์ซึง่ภายในจะมกีวางเรนเดยีร ์และสัตวเ์มอืงหนาว รวมไปถงึกจิกรรมทีน่่าสนใจ เชน่ ใหอ้าหารกวางเรนเดียร ์

น่ังกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น เป็นตน้  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ หมูบ่า้นชาวซามี ่(อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ฟารม์สนุขัพนัธุฮ์สัก ี ้(Husky Park) ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรู ้เป็นพันธุ์ที่เฉลียวฉลาดและ

แข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูใ่นเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลี้ยงสุนัขพันธุ์น้ีเพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบนน ้าแข็งหรือหมิะ ใหท้่านได ้

สัมผัสประสบการณ ์น่ังรถเทยีมสนัุขฮัสกีล้ากเลือ่น (Husky Sledding) โดยทีฟ่ารม์น้ีจะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพืน้เมอืง 

กับบรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะอบอุน่ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ชมความมหัศจรรยท์าง

ธรรมชาต ิทา่มกลางทุง่หมิะในคนืมดืมดิ ทา่นจะพบกับแสงออโรรา่หรอืแสงเหนือ ปรากฏการณผ์วิดวงอาทติยป์ะทแุละปลดปล่อย

อนุภาคอเิลกตรอนทกุทศิทกุทางในหว้งอวกาศ หรอืทีเ่รยีกวา่ลมสรุยิะ (Solar Wind) เมือ่ลมสรุยิะผา่นเขา้มาใกลโ้ลก ขัว้แมเ่หล็ก

โลกจะดงึดูดอนุภาคอเิล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชั ้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชั ้น

บรรยากาศ จงึท าใหเ้กดิการเรอืงแสงเป็นสสัีนตา่งๆ โดยสว่นใหญ่มักพบไดใ้นชว่งเดอืนธันวาคม - มนีาคม ของทุกปี ซึง่สามารถ

พบไดใ้นรัศม ี300 ก.ม. จากขัว้โลกเทา่นัน้ ท ัง้น ีก้ารพบปรากฏการณ์แสงออโรรา่น ี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศเป็นส าคญั 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Park Inn by Radisson Polyarnye Zori Hotel / Azimut Hotel , Murmansk หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ีส่ ี ่ เมอืงมูรม์นัสค ์- พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ - พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน า้แข็งพลงันวิเคลยีร ์- ทา่อากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์

เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี เมอืงมอสโคว ์- ท่าอากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี

                                (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑท์อ้งถิน่ (Museum of Local) พพิธิภัณฑท์ีจั่ดแสดงเรือ่งราวของชาวซามีห่รอืแลปส ์ชนพืน้เมอืง

ทีเ่ขา้มาตัง้ถิน่ฐานตัง้แตปี่ ค.ศ. 1574   

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน า้แข็งพลงันวิเคลยีร ์(Nuclear Powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึง่เป็นเรือ

ท าลายน ้าแข็งพลังนวิเคลยีรร์ุน่แรกสรา้งในปี ค.ศ. 1958 ทีเ่มอืงเลนนิกราด Leningrad หรอื เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ทีก่ลับมาใช ้

ชือ่เดมิหลังจากการลม้สลายของสภาพโซเวยีต ซึง่ไดป้ลดระวางและจอดเทียบท่าใหนั้กท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชมอยู่ที่เมืองมูรม์ันสค์

แหง่น้ี ขณะทีรุ่น่อืน่ๆ ถัดมา เชน่รุน่ Arctika , Sevmorput และรุน่อืน่ๆ ยังปฏบิัตกิารอยูใ่นทะเลอารค์ตกิ เพือ่เปิดทางใหก้ับเรอืเดนิ

สมทุรในการขนสง่สนิคา้และบางล าก็ใชก้ารน านักทอ่งเทีย่วไปส ารวจขัว้โลกเหนือ North Pole  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตมิูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี  

......... น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี โดยสายการบนิ ......... เที่ยวบนิที ่

......... 

......... น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ แบบกลอ่ง (อาหารพืน้เมอืง) 

** ไฟลท์บนิ โปรแกรม และ เมอืงทีพ่กั อาจมกีารปรบัเปล ีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลา สถานการณ์ 

และสภาพอากาศ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya Hotel/ Milan Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ เมอืงมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – มหาวหิารอสัสมัชญั – มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล – ระฆงัยกัษแ์ห่งพระ

เจา้ซาร ์– ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์– พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์– จตุัรสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซลิ - หอนาฬกิาซาวิ

เออร ์– หา้งสรรพสนิคา้กุม – อนุสรณ์สถานเลน ิ– ชมการแสดงละครสตัว ์                                                  (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระท่ังพระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มอืงเซนต ์ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจบุันเป็นทีป่ระชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ

ประเทศ บรเิวณเดยีวกันจะเป็นจัตรัุสวหิาร เป็นทีตั่ง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิก

ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ าพธิบีรมราชาภเิษก ** หากมพีธิกีรรมทาง

ศาสนามหาวหิารอสัสมัชญัจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน ** ชม มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel 

Michael) ทีส่รา้งอทุศิใหก้ับนักบญุอารค์แอนดเ์กลิ มคิาเอล ปัจจบุันเป็นทีเ่ก็บพระศพของพระเจา้ซารก์อ่นยคุพระเจา้ปีเตอรม์หา

ราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาทีท่รงประสงค์

จะสรา้งระฆังใบใหญ่ทีส่ดุในโลก แตเ่กดิความผดิพลาดระหวา่งหลอ่ท าใหร้ะฆังแตก ปัจจบุันตัง้อยูภ่ายในพระราชวังเครมลนิแหง่น้ี 

ผา่นชม ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ทีย่ังไมเ่คยมกีาร

ใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลกูกระสนุหนัก ลกูละ 1 ตัน   

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ

ประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะสมทรัพยส์มบัตลิ ้าคา่ของเจา้ชายมสัโควี ่ในชว่งครสิตศ์ตวรรษที ่14-15 พพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร์

เป็นหนึง่ในสามพพิธิภณัฑท์ีเ่กบ็รวบรวมทรัพยส์มบตัขิองพระเจา้แผน่ดนิทีส่มบรูณแ์บบทีส่ดุ ซ ึง่อกี 2 ทีอ่ยูท่ี ่ประเทศอังกฤษ และ 

ประเทศอหิรา่น 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม The St. Regis Moscow Nikolskaya (อาหารพิน้เมอืง) ระดบั 5 ดาว  
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น าทา่นเดนิทางสู ่จตุัรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงทีเ่ป็นเวทขีองเหตกุารณส์ าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยี

ไมว่า่จะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษที ่17 ปัจจบุันสถานทีแ่หง่น้ีใชจั้ด

งานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม ่วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดง

เป็นทีตั่ง้ของกลุม่สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม อันไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแ์หง่ความ

งามของเมอืงมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีม่สีสัีนสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี 

Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของ

พระราชวังเครมลนิ ดงึดดูใหค้นจ านวนไมน่อ้ยทีเ่ดนิทางสูจั่ตรัุสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที่ระลกึคู่กับมหาวหิารแห่งน้ี พรอ้มกับ

การเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญน้ีควบคูก่ันไป มหาวหิารเซนต ์บาซลิ สรา้งขึน้โดยพระเจา้อวีานที ่4 (Ivan the 

Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณส์ถานในการรบชนะเหนือกองทัพของมองโกลที่เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูก

ปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของ

สถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเลา่สบืตอ่กันวา่ พระเจา้อวีานที ่4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวหิารแห่งน้ีมาก จงึมีค าส่ัง

ใหป้นูบ าเหน็จแกส่ถาปนกิ ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนิกผูนั้้นสามารถสรา้งสิง่ที่สวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก 

การกระท าในครัง้นั้นของพระเจา้อีวานที่ 4 จงึเป็นที่มาของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอ

นาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีท่ ามาจาก

ทับทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินิสตน์ ามาประดับไวเ้มื่อปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum Department 

Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจบุันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่ายสนิคา้แบรนด์

เนม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดดั์งที่มีชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ (Lenin 

Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตรัุสสแีดงทีเ่ครง่ขรมึ

แตย่ังคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพือ่ชมรา่งของบรุษุผูก้ลา้ในอดตีซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้า่นจะเสยีชวีติไป

ถงึ 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าทา่นชม การแสดงละครสตัว ์(Circus Show) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรู ้เช่น สุนขั ลงิ นก ฯลฯ รวมท ัง้มายากล 

กายกรรมไตล่วด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมอือาชพี หลงัจากจบการแสดงทา่นสามารถถา่ยรูปกบัสตัวต์า่งๆ

เพือ่เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย ** กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซึง่บางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่บรกิารสว่นนีใ้ห ้ทา่นละ 10 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) ** 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Holiday Inn Seligerskaya Hotel/ Milan Hotel, Moscow หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก เมอืงมอสโคว ์– DIY ตุก๊ตาแมล่กูดก - สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์- สวนโคโลเมนสโกเย – หา้งเวกสั – ทา่อากาศ

ยานนานาชาตโิดโมเดโดโว  เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย                            (B/L/-)                                                                                                 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่รา้นผลติตุก๊ตาแมล่กูดก (Matryoshka) ทา่นจะไดท้ า DIY ดว้ยตัวของทา่นเองในการระบายสตีกแตง่ตุ๊กตา

แมล่กูดกทีม่ชีือ่เสยีงและถอืเป็นสัญลักษณอ์กีอยา่งนงึของรัสเซยี 1 เซต ตอ่ 1 ทา่น และทา่นสามารถน ากลับไปเป็นของที่ระลกึ

ไดอ้กีดว้ย   

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดด

เดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลนิ 

ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพือ่

ระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ (Monumental Art) ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก 
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

 น าทา่นแวะถา่ยรปูดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย (Kolomenskoye) ภายในบรเิวณน้ี เป็นทีตั่ง้ของพระราชวังไมพ้ระเจา้ซารไ์ม

เคลิ โรมานอฟ ซึง่อดตีไดเ้คยเป็นพระราชวังทีพ่ระเจา้ซารอ์เล็กเซยแ์ปรพระราชฐานประทับในฤดูรอ้น อีกทัง้พระเจา้ปีเตอรม์หา

ราชเคยประทับทีน่ี่ในวัยเด็กและพระนางเอลซิาเบธไดป้ระสูตทิี่วังแห่งน้ี บรเิวณรอบนอกมีพื่นที่กวา้งขวางและมีสวนตน้ไมแ้ละ

ดอกไมท้ีร่ม่รืน่ ทา่นสามารถถา่ยรปูเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบรเิวณสวนและดา้นนอกตัวอาคารไดต้ามอัธยาศัย 

น าทา่นเดนิทางสู่ หา้งเวกสั เมกะ สโตร ์(Vegus Mega Store) อสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดช์ื่อดัง อาทเิช่น Boss , Calvin 

Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรอือาจจะเป็นสนิคา้ของฝากตา่งๆของประเทศรัสเซยี 

**อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้า่นสะดวกในการชอปป้ิง** 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

22.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่

TG975 (เท ีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

วนัทีเ่จ็ด ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย                  (-/-/-)                                                                                                 

10.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กม ี

เตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

04 – 10 ธนัวาคม 2562 65,999 65,999 64,999 9,000 48,999 

18 – 24 ธนัวาคม 2562 67,999 67,999 66,999 9,000 48,999 

21 – 27 ธนัวาคม 2562 67,999 67,999 66,999 9,000 48,999 

25 – 31 ธนัวาคม 2562 68,999 68,999 67,999 9,000 48,999 

28 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563  75,999 75,999 74,999 10,000 55,999 

30 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2563  75,999 75,999 74,999 10,000 55,999 

   

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทวัร ์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เน ือ่งจากสายการบนิ

อาจมกีารปรบัเปล ีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีท ีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเล ือ่นการเดนิทาง หรอื เปล ีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง  

ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั ้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Thai Airways ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง 

(Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไมว่า่กรณีใดก็ตามซึง่ที่น่ังถูกระบุใหเ้ป็นหมู่คณะ และ สามารถสะสมไมลไ์ดสู้งสุด 

50% 

 คา่ภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ

ได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 กก. เป็นตน้ไป (สามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ชิน้ เชน่ 23 กก. 1 ชิน้ / 7 กก. 1 ชิน้ = รวม 20 กก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก  3 ท่าน แบบเสรมิเตียง ว่าง) 

กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก

ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 คา่อาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุา

ตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ และ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 36 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา (USD) /ทรปิ/ลกูคา้ 1 ทา่น ตามธรรมเนยีม 

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

คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 57 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัอเมรกิา 

(USD) หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้น ีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่น ีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยา่งเชน่ ทา่นท าจองวันที ่1 กรณุาระเงนิมัดจ า สว่นน้ีภายในวันที ่2 กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมตัทัินท ีหากยังไมไ่ดรั้บยอดเงนิมดัจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็

ทีว่า่งและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เน่ืองจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั กรณีนักท่องเที่ยวหรือ

เอเยน่ตไ์มช่ าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไมไ่ดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณอ์ักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์

หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการ

แทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนา

บัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงื่อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คี่าใชจ้า่ยตามจรงิมากกว่าก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ท ีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เน่ืองจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่ก าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรท์ีล่กูคา้ช าระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไมผ่า่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีน้ีทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple Room) หรอืหอ้งพักแบบเสรมิเตยีง หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้

กัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรือ อาจมี
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ความจ าเยป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ใน

การเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการปรับเปลี่ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลัีกษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลัีกษณะแตกตา่งกัน 

 

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
3. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

4. ทัวรน้ี์ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหม)ู เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสือเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่

มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ 

ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นน้ี และ ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วน

หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางส่วนหรือทัง้หมด

ใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

5. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดนิทาง เลขที่วีซา่ 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

7. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

8. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

9. อัตราคา่บรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการปรับราคา

คา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

11. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสัิยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือการควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่

บรษัิทยังไมไ่ดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 

12. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

13. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

14. คณะทัวรน้ี์ เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณี

ใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณน้ี์ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม  
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