
 

 

รหัสทัวร GS1902952 
ทัวรรัสเซยี RUSSIA SUPER AURORA 7 วัน 5 คืน (TG) 
เมืองมอสโคว มหาวิหารเซนตซาเวียร ถนนอารบัต หมูบานซามี ่ฟารมสุนัขพันธฮัสกี้ เรือทําลายน้ํา
แข็งพลังนิวเคลียร จุดชมวิว สแปรโรฮิลล พระราชวังเครมลิน วิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร ตลาดอิสไมโลโว การแสดงละครสัตว จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต บา
ซิล หอนาฬิกาซาวิเออร อนุสรณสถานเลนิน หางสรรพสินคากุม  
สัมผัสประสบการณ Aurora Hunting ทานจะพบกับ “แสงออโรรา” 

 



 

 

DAY 1 
กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว) – เมืองมอสโคว    
11.00น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ  ช้ัน 4 เคานเตอร

เช็คอิน Row D ประต ู2 สายการบิน THAI AIRWAY โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ 
คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรให
คําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง  

14.00น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดย
สายการบิน THAI AIRWAY เท่ียวบินที ่TG 974 ** มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเคร่ืองบิน ** 

20.20น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ วนูโคโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย (ตามเวลา
ทองถิ่นชากวาเมืองไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง) หลังผานขั้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวติัศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา 
และ การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึง่ในตัวเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดใน
ยุโรป และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยังเปนเมือง
หลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 

  เขาสูท่ีพัก 
พักที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
 
 
 



 

 

DAY 2 
มหาวิหารเซนตซาเวียร – ถนนอารบัต – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว) – สนามบินเชเรเมเตียโว –  
เมืองเมอรมานสค – ชมปรากฎการณแสงออโรรา  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) 
หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไมอนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึ้นเพ่ือเปน
อนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรที่ 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวหิารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออธอด
อกซ ใชประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ ** หากมีพิธีกรรมทางศาสนา มหาวิหาร
เซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** 

 
นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. 
เปนท้ังยานการคา แหลงรวมวยัรุน รานคาของที่ระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปนมา
น่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ถือวาเปนถนน
คนเดินท่ีใหญที่สุดในเมืองมอสโควเลยทีเดียว 

Cathedral of Christ the Saviour 



 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
........ น. นําทานเดินทางสู สนามบินเชเรเมเตียโว (SVO) (เน่ืองจากไฟลทภายในประเทศ

รัสเซีย มีการเขมงวดกาํหนดสําภาระ จํากัดใหทานละ 1 ใบน้ําหนักไมเกิน 20 
กิโลกรัม ซึง่บางครั้งอาจใหนําน้ําหนักสําภาระท่ีขึ้นเครื่องมาช่ังรวมดวยทําใหอาจมีคา
ใชจาเพ่ิมในกรณีท่ีสําภาระน้ําหนักเกิน จึงขอความรวมมือในการคํานวนน้ําหนัก
สัมภาระกอนเดินทางทุกคร้ัง) 

.........น.  ออกเดินทางสู เมืองเมอรมานสค (Murmansk) โดย สายการบินแอรโรฟลอตแอร
ไลน เท่ียวบินที ่ SU.... 

.......... น. เดินทางถึง สนามบินเมอรมานสค เมืองเมอรมานสค ประเทศรัสเซีย เมืองทาเรือและ
ศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของรัสเซีย และต้ังอยูบนชายฝم�งทางตอน
เหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของนอรเวยและฟนแลนด 

ค่ํา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน 
.........น. เชิญสัมผัสประสบการณ Aurora Hunting ชมความมหศัจรรยทางธรรมชาติ 

ทามกลางทุงหิมะในคืนท่ีมืดมดิ ทานจะพบกบั “แสงออโรรา” (Pola Light) หรือแสง
เหนือ  ปรากฏการณผิวดวงอาทิตยปะทุและปลดปลอยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุก
ทางในหวงอวกาศ หรือท่ีเรียกวาลมสุริยะ (Solar wind) เมื่อลมสุริยะผานเขามาใกล
โลก ขั้วแมเหล็กโลกจะดึงดดูอนุภาคอิเล็กตรอนบางสวนเขาหาช้ันบรรยากาศโลก และ

Arbat Street 



 

 

จะกระทบกบัโมเลกุลของแกสท่ีลองลอยอยูในช้ันบรรยากาศ จึงทําใหเกิดการเรือง
แสงเปนสีสันตางๆ มักพบไดในชวงเดือนธันวาคม – มีนาคม ของทกุป  ซึ่งสามารถ
พบไดในรัศมี 300 ก.ม.จากขั้วโลกเทาน้ัน (ท้ังน้ีการพบปรากฏการณแสงออโรรา
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศในขณะน้ันดวย) ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก 

 
พักที ่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 

DAY 3 
เมืองเมอรมานสค – หมูบานซามี ่– Husky Park – ชมปรากฎการณแสงออโรรา     
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู หมูบานซามี่ (Sami village) ชนเผาพ้ืนเมืองด้ังเดิมของรัสเซีย ท่ี
ประกอบอาชีพลาสัตว ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร และสัตวเมืองหนาว รวมไปถึง
กิจกรรมท่ีนาสนใจ อาทิเชน ใหอาหารใหอาหารสัตว และทดลองขี่กวางเรนเดียร หรือ
ขับขี่สโนวโมบิล เปนตน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง) 

เท่ียง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ หมูบานซามี ่เมนูอาหารพื้นเมือง  
นําทานเดินทางสู Husky Park ฟารมสุนัขพันธฮัสกี้ (รวมคาสุนัขลากเลื่อนแลว) ให
ทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เปนพันธุท่ีฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป�ไดเล้ียงสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบน

Pola Light 



 

 

น้ําแข็งหรือหิมะ ใหทานไดสัมผัสประสบการณ น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเล่ือน 
(Husky Sledding) โดยที่ฟารมน้ีจะบริการตอนรับทานดวยชารอน ขนมพื้นเมือง 
กับบรรยากาศตอนรับท่ีแสนจะอบอุน ไดเวลาอันสมควรเดินทางกลบัสูโรงแรม 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารของโรงแรม  
กลางคืนเชิญสัมผัสประสบการณ Aurora Hunting ชมความมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติ ทามกลางทุงหิมะในคืนที่มดืมดิ ทานจะพบกับ “แสงออโรรา” (Pola 
Light) หรือแสงเหนือ  (ท้ังน้ีการพบปรากฏการณแสงออโรราข้ึนอยูกับสภาพอากาศ
ในขณะน้ันดวย)  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูท่ีพัก 

พักที ่ AZIMUT HOTEL , MURMANSK โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 

DAY 4 
เมืองเมอรมานสค – พิพิธภัณฑเร่ืองราวทองถิ่น  –  เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร – สนามบิน
เมอรมานสค  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชม พิพิธภัณฑเร่ืองราวทองถิ่น (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑท่ีจัด
แสดงเร่ืองราวของชาวซามี่หรือแลปส ชนพ้ืนเมืองท่ีเขามาต้ังถิ่นฐานต้ังแตปค.ศ.1574  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง  
นําทานเขาชม เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear powered 
Icebreakers) รุน Lenin ซึง่เปนเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรกสรางในป
ค.ศ.1958 ท่ีเมืองเลนินกราด Leningrad หรือ นครเซนตปเตอรสเบิรก ท่ีกลับมาใช
ช่ือเดิมหลังจากการลมสลายของสภาพโซเวียต ซึ่งไดปลดระวางและจอดเทียบทา ให
นักทองเท่ียวไดเขาชมอยูท่ีเมืองมูรมานสก น้ี ขณะท่ีรุนอ่ืน ๆ ถดัมา เชนรุน Arctika, 
Sevmorput และรุนอ่ืนๆ ยังปฏิบัติการอยูในทะเลอารคติก เพ่ือเปดทางใหกับเรือ
เดินสมุทรในการ ขนสงสินคา และบางลําก็ใชการนํานักทองเท่ียวไปสํารวจขั้วโลก



 

 

เหนือ North Pole (ขึน้อยูกับเจาหนาท่ี ในกรณีท่ีไมไดเขาชมจะทําการคืนเงินใหกบั
สมาชิกแทน) 

....... น. นําทานเดินทางสู สนามบินเมอรมานสค เพ่ือทําการเช็คอินต๋ัวและเดินทางกลับสูมอส
โคว (อาหารค่ํา บริการทานดวยอาหารกลอง) 

...... น.  ออกเดินทางกลับสู กรงุมอสโคว โดย สายการบินแอรโรฟลอตแอรไลน เท่ียวบินที ่ 
SU...... 
....... น.  เดินทางถึง สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว นําทานเดินทางเขาสู
ท่ีพัก 
พักที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 

DAY 5 
มอสโคว – จุดชมวิว สแปรโรฮิลล – สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว – พระราชวงัเครมลิน – 
พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร – ตลาดอิสไมโลโว –  ชมการแสดงละครสัตว  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เปนเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มี
ประวติัศาสตรยาวนานถึง 850 ป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา 
และ การเดินทางของประเทศ โดยต้ังอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซึง่ในตัวเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเปนเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดใน
ยุโรป และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเปนเมือง
หลวงของสหภาพโซเวียตอีกดวย 
นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมววิท่ีสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดท้ังหมด ถายรูปเปนท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอส
โควท่ีสรางเปนตึกสูงในสมัยสตาลิน ซึ่งเปน 1 ใน 7 ตกึ ท่ีสรางดวยรูปทรงเดียวกัน 
หรือท่ีเรียกวา Seven Sister  



 

 

 
นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) ถือไดวามี
ความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปตยกรรมการตกแตง
ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ�าใตดินมีจดุเร่ิมตนมาจากชวงแรกสุด
ท่ีสตาลิน ขึ้นมาเปนผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปตยกรรมท่ีนํามาตกแตง
ภายในสถานีน้ันเปนลักษณะของงานศิลปะที่สรางข้ึนเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของ
วีรบรุุษ (Monumental Art) ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปم�น รปูหลอ ภาพสลักนูน
ต่ํา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน  
นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระ
เจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยายไปประทับที่เมือง
เซนต ปเตอรสเบิรก ปจจุบันเปนที่ประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเปนจัตุรัสวิหาร เปนที่ต้ังของ มหาวิหารอัสสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเปนสถาปตยกรรม
แบบยอดโดม 9 ยอด เปนสถานท่ี ที่พระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก ** หากมี
พิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน ** ชม มหา
วิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับ
นักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล ปจจบัุนเปนท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระ
เจาปเตอรมหาราช ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางใน

Sparrow Hill 



 

 

ป ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดใน
โลก แตเกิดความผดิพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปจจุบันต้ังอยูภายใน
พระราชวังเครมลินแหงน้ี ผานชม ปนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สราง
ในป ค.ศ. 1586 ตองการใหเปนปนใหญท่ีสุดในโลก ที่ยังไมเคยมีการใชยิงเลย ทํา
ดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน   

 
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอร่ี แชมเบอร (State Armoury Chamber 
Museum) เปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกที่สุดของประเทศรัสเซีย เปนท่ีเก็บสะสมทรัพย
สมบัติลํ้าคาของเจาชายมัสโควี ่ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอร่ี 
แชมเบอรเปนหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบติัของพระเจาแผนดินที่
สมบูรณแบบที่สุด ซึ่งอีก 2 ที่อยูท่ี ประเทศอังกฤษ และ ประเทศอิหราน 
นําทานเดินทางสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคาพ้ืนเมือง 
ซึ่งทานจะไดพบกับสินคาของที่ระลึกมากมาย อิสระทานเลือกซื้อสินคาตามอัธยาศัย 
อาทิ ตุกตามาทรอชกา (แมลูกดก) ผาพันคอ กลองดนตรีรูปแบบตางๆ กลองไม พวง
กุญแจ ไมแกะสลัก และสินคาของที่ระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

Grand Kremlin Palace 



 

 

 
ค่ํา  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร เมนูอาหารพ้ืนเมือง 

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) เปนการแสดงของสัตวแสนรูที่ ไมควรพลาด 
เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ังมายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจาก
นักแสดงมืออาชีพ  แบงการแสดงออกเปน 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15 นาที 
และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมบีริการถายรูปกบัสัตวตางๆ และมีของที่ระลึกดวย 
***กรณีละครสัตวงดการแสดงและซึ่งบางคร้ังการงดการแสดงไมมกีารแจงลวงหนา 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

พักที ่ KORSTON HOTEL MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเทา   
 
DAY 6 
มอสโคว – จตุรัสแดง – วิหารเซนตบาซิล – หางกุม – OUTLET VILLEAGE   – สนามบินโดโม
เดโดโว  
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของ
เหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา
หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานท่ีแหงน้ี

Izmailovo Market 



 

 

ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลกึ
สงครามโลกคร้ังที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสัแดงเปนที่ต้ังของกลุมสถาปตยกรรมท่ี
สวยงาม อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณ
แหงความงามของเมืองมอสโคว ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดทีม่ีสีสันสวยงามสดใส 
สรางดวยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดวย
รูปทรงทีม่ีลักษณะเปนโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ต้ังตระหงานสงางาม ขนาบขางดวย
กําแพงของพระราชวังเครมลิน ดงึดูดใหคนจํานวนไมนอยท่ีเดินทางสูจัตุรัสแดงแลว
จะตองถายรูปเปนท่ีระลึกคูกบัมหาวิหารแหงน้ี พรอมกบัการเรียนรูความเปนมาอัน
ยาวนานของสถานท่ีสําคัญน้ีควบคูกันไป มหาวิหารเซนต บาซิล สรางขึ้นโดยพระเจาอี
วานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพ่ือเปนอนุสรณสถานในการรบชนะเหนือกองทัพ
ของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในป พ.ศ. 2095 หลังจากถกูปกครองกดขี่มา
นานหลายรอยป ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) 
และดวยความงดงามของสถาปตยกรรมจึงทําใหมีเร่ืองเลาสืบตอกันวา พระเจาอีวาน
ท่ี 4 ทรงพอพระทัยในความงดงามของมหาวิหารแหงน้ีมาก จึงมีคําส่ังใหปูนบําเหน็จ
แกสถาปนิก ผูออกแบบดวยการควักดวงตาท้ังสอง เพ่ือไมใหสถาปนิกผูน้ันสามารถ
สรางส่ิงที่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทําในครั้งน้ันของพระเจาอีวานท่ี 4 จึงเปนที่มา
ของสมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด น่ันเอง ชม หอนาฬิกาซาวิ
เออร (Saviour Clock Tower) ต้ังอยูบนป�อมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บน
ยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามา
ประดับไวเมื่อป ค.ศ. 1995  
ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคน
แรกของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพักพิงเมื่อทานส้ินใจในจัตุรัสสีแดงที่เครงขรึมแต
ยังคงความยิ่งใหญ เย่ียมชมที่น่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซึ่งเปด
ใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปแลวกต็าม ที่เก็บศพสรางดวย
หินออนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู 



 

 

 
หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง
มอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจบัุนเปนหางสรรพสินคาช้ันนํา จาํหนายสินคาแบ
รนดเนม เส้ือผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังที่มช่ืีอเสียงท่ีเปนรุนลาสุด (New 
Collection) นอกจากน้ันสามารถชอปปم�งไดเพ่ิมอีกท่ีหางสรรพสินคาใตดินบริเวณ
ของ หลักกิโลเมตรท่ี 0 หนาจัตรัสแดง 
 

 

Red Square 

Gum Department Store 



 

 

 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารอาหารจีน 
  นําทานเดินทางสู OUTLET VILLEAGE อิสระชอปปم�งสินคาแบรนดช่ือดัง อาทิเชน 

BOSS, CALVIN KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON 
ฯลฯ  

......... น. นําทานเดินทางสู สนามบินโดโมเดโดโว เพ่ือทําการเช็คอินเอกสารและ มีเวลาใหทาน
เลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai 
Airway เท่ียวบินที ่TG 975  ** มบีรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 
DAY 7 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)        
 
10.50 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความ
ประทับใจ  
 

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



 

 

** หากลูกคาทานใดทีจ่ําเปนตองออกตั๋วภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง
ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง ** 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

 
 

รายละเอียดไฟลท 
ผูใหญ 
หองละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  

เด็กมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 

เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา หอง
ละ 

ไมใชตัว๋
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดือน มกราคม 63 
25 – 31 มกราคม 

63 

TG 974 14.00 
– 20.20  

TG 975 22.00 
– 10.50 

55,999 55,999 54,999 9,500 
39,99

9 

เดือน กุมภาพันธ 63 
05 – 11 

กุมภาพันธ 63 

TG 974 14.00 
– 20.20  

TG 975 22.00 
– 10.50 

55,999 55,999 54,999 9,500 
39,99

9 

12 – 18 
กุมภาพันธ 63 

TG 974 14.00 
– 20.20  

TG 975 22.00 
– 10.50 

55,999 55,999 54,999 9,500 
39,99

9 



 

 

เดือน มีนาคม 63 

04 – 10 มีนาคม 
63 

TG 974 14.00 
– 20.20  

TG 975 22.00 
– 10.50 

55,999 55,999 54,999 9,500 
39,99

9 

14 – 20 มีนาคม 
63 

TG 974 14.00 
– 20.20  

TG 975 22.00 
– 10.50 

55,999 55,999 54,999 9,500 
39,99

9 

 
** อัตราน้ียงัไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 65 
ดอลลารสหรัฐ (USD) ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 
ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ท่ีสนามบิน 
ในวันเช็คอิน ** 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  
(ไมมีที่น่ังบนเครื่องบิน) 
** ทานท่ีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเท่ียว ประเทศรัสเซีย 
ไมจําเปนตองย่ืนขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 30 วัน ตอคร้ัง **  
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตราน้ีเฉพาะนักทองเท่ียว ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน กรณีถือหนังสือ
เดินทางตางประเทศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมจากราคาทัวร ทานละ 
100 USD. หรือ (เปนเงินไทยประมาณ 3,200 บาท) ** 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบิน (ต๋ัว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 
Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    



 

 

  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เท่ียวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามท่ีตามที่ตาราง 
  อัตราคาบรกิารระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน สายการบิน THAI AIRWAY 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 30 ก.ก. (1 ช้ิน) 
และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนช้ิน แตทั้งน้ีเจาหนาท่ีจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) ** 

 คารถโคชปรบัอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ  
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเท
รดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงแตละสถานท่ีใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม 
   กรมธรรม)  

 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ี ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 65 USD  ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถงึ 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็กอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินน้ันๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองท่ีน่ังบนเคร่ืองบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเคร่ืองบินแตละไฟลทท่ีใชบิน ซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได
อยูท่ีสายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจาํทานละ 15,000 บาท 

และตัดท่ีน่ังการจองภายใน 2 วัน ตวัอยางเชน ทานจองวันน้ี กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม น่ันหมายถึงวา กรณีท่ีมคิีวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธ์ิไปตามระบบ 
ตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียด เรามีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด  

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนช่ือคนเดินทางได กอนเดินทาง 20 วัน ขอสงวนสทิธ์ิ
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีท่ีไมสามารถหาคนมาแทนได 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบรกิารที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวนัหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง 
** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบรกิารรอยละ 50 ของคาบริการท่ี
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบรกิารที่
ชําระมาแลวท้ังหมดทั้งน้ี ทางบรษิัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบรกิารที่ชําระแลว
เน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเคร่ืองบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบ และ คนืคาทัวรสวนใดสวนหน่ึงใหทานไดไมวากรณี
ใดๆท้ังสิ้น เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนช่ือ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 20 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาท่ีออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ท้ังน้ีขึ้นอยูกบัชวงพีเรียดวนัท่ีเดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกบัเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน
การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ท่ีเกิดขึน้จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตาม
จํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังสิน้ 

 
เงื่อนไขสําคัญอ่ืนๆท่ีทานควรทราบกอนการเดินทาง 
 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 20 ทาน หากตํ่ากวา

กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิม
เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพ่ือใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  



 

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทาง หรือ เล่ือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอ่ืน
ตอไป โดยทางบรษิัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง 
ท้ังน้ี กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลว
ไมสามารถเปล่ียนแปลงได 

 กรณีท่ีทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ต๋ัวภายในประเทศ เชน ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาท่ีกอนทุกคร้ัง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมกีาร
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถงึ
สนามบินเพ่ือเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชัว่โมง โดยในสวนน้ีหากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นใดๆท้ังสิ้น   

 กรณีท่ีทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาท่ีเปน
กรณีพิเศษ 

 กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบรษิัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือต้ังแตท่ีทานเร่ิมจองทัวร เพ่ือให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพ่ือจัดเตรียมลวงหนา กรณีมคีาใชจายเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็คาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกบัผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายช่ือผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาท่ี
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาท่ีใหทราบ 

 กรณีท่ีออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผดิ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหน่ึง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของ
หนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 



 

 

 อัตราทัวรน้ี เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเคร่ืองบินแบบหมูคณะ (ต๋ัวกรุป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเปนกรณีพิเศษ 

 ทางบริษัทไมมนีโยบายจัดคูนอนใหกับลกูคาท่ีไมรูจักกันมากอน เชน กรณีท่ีทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามท่ีระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วนักลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสนิน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเร่ืองปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนน้ีเพ่ือมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

 ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกต ิสี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผ่ือ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานท่ีทองเท่ียวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาท่ีสามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงือ่นไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีท่ีจําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

 เน่ืองจากการเดินทางทองเท่ียวในคร้ังน้ี เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบรษิทัจึงขอสงวนสิทธ์ิ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหน่ึงท่ีทานไมตองการไดรบับริการ หากระหวางเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาท้ังหมดแลว 



 

 

 กรณีท่ีทานเดินทาง 3 ทาน จะไมไดหองพัก Tripple เน่ืองจากโรงแรมที่รัสเซียไมมีหองพัก 
Tripple สําหรับบางโรงแรม จึงขอแจงไว ณ ที่น้ี และทานไดพักเปนหอง Twin 2 ทาน และ
พักเด่ียว 1 ทาน ทานท่ีพักเด่ียวบรษิัทตองขอเก็บคาพักเด่ียวเพ่ิมเติม 

 กรณีท่ีทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผดิชอบคาใชจายท่ี
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

 หากวันเดินทาง เจาหนาท่ีสายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหน่ึง มีหนาใด
หนาหน่ึงหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหน่ึงหลุดออกมา มรีอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาท่ีดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธ์ิไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังน้ันกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารดุ กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพ่ือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาท่ีบริษัทเร็วท่ีสุด เพ่ือยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาท่ีบริษัทเรียบรอยแลว กรณีท่ียังไมแ (ตัว๋
เคร่ืองบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เคร่ืองบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง
ท้ังหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเคร่ืองบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

 เกี่ยวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามท่ีสุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกนัให
มากที่สุด  

 ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมท่ีพัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองพักเด่ียว (Single) และหองคู 



 

 

(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละช้ันกัน (ไมตดิกันเสมอไป) 

 กรณีท่ีทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ท้ังสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหน่ึงท้ังสิ้น 

 ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆท้ังสิ้นแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําส่ิงของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวท่ีโรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

 รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยนืยันจากบรษิัทฯอีกคร้ังหน่ึง หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

*เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลง
ท้ังหมดน้ีแลว* 

** ขอขอบพระคุณทุกทาน ท่ีมอบความไววางใจ ใหเราบรกิาร ** 
 
 
 
 


