
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที�หนึ�ง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางง ี                   

15.#$ น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั�น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 
5 เคานเ์ตอร์ K สายการบิน Singapore Airlines โดยมีเจา้หนา้ที&ของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อาํนวยความสะดวก
ตลอดขั�นตอนการเชค็อิน และ หวัหนา้ทวัร์ใหค้าํแนะนาํเพื&อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 

18.30 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางง ีโดยสายการบิน Singapore Airlines เที&ยวบินที& SQ979  
บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** ใช้เวลาบนิประมาณ 2 ชั�วโมง 25 นาท ี** 

DE.FF น. เดินทางถึง ** ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางง ี เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมือง
มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – เมืองมอสโคว์ - สวนโคโลเมนสโกเย - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินเมือง
มอสโคว์ - ถนนอารบัต                        

00.20 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว โดยสายการบิน Singapore Airlines เที&ยวบินที& SQ362 
บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

                         
06.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  

นาํท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ N ชั�วโมง ** 
 นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 567 ปี 

เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั�งอยูใ่กลแ้ม่นํ� ามสักวา ซึ& งในตวั
เมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 9 ใน 97 ของประเทศ ทาํใหเ้ป็นเมืองที&มีประชากรหนาแน่นที&สุดในยโุรป และเมื&อสมยั
ครั� งที&สหภาพโซเวียตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกกย็งัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวียตอีกดว้ย 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 นาํท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ สวนโคโลเมนสโกเย ภายในบริเวณนี�  เป็นที&ตั�งของพระราชวงัไมพ้ระเจา้ซาร์ไมเคิล โร

มานอฟ ซึ& งอดีตไดเ้คยเป็นพระราชวงัที&พระเจา้ซาร์อเลก็เซยแ์ปรพระราชฐานประทบัในฤดูร้อน อีกทั�งพระเจา้ปีเต
อร์มหาราชเคยประทบัที&นี&ในวยัเด็กและพระนางเอลิซาเบธไดป้ระสูติที&วงัแห่งนี�  บริเวณรอบนอกมีพื&นที&กวา้งขวาง
และมีสวนตน้ไมแ้ละดอกไมที้&ร่มรื&น ท่านสามารถถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามโดยรอบบริเวณสวนและดา้นนอก
ตวัอาคารไดต้ามอธัยาศยั 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
  

 นาํท่านแวะถ่ายรูปเป็นที&ระลึกดา้นหนา้ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือที&เรียกกนั
วา่ มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ่้ายรูปดา้นใน) สร้างขึ�นเพื&อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เมื&อ
ปี ค.ศ. 959A โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ที& 9 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง B6 ปี เป็นวิหารที&สําคญัของนิกายรัสเซีย
นออธอดอกซ์ ใชป้ระกอบพิธีกรรมที&สาํคญัระดบัชาติ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นาํท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที&สุดในโลก ดว้ย

ความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเริ&มตน้มาจาก
ช่วงแรกสุดที&สตาลิน ขึ�นมาเป็นผูน้าํสหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที&นาํมาตกแต่งภายในสถานีนั�นเป็น
ลกัษณะของงานศิลปะที&สร้างขึ�นเพื&อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึ& งจะสื&อออกมาในรูปของ
งานปั� น รูปหล่อ ภาพสลกันูนตํ&า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 

 นาํท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 9 ก.ม. เป็นทั�งยา่นการคา้ แหล่งรวม
วยัรุ่น ร้านคา้ของที&ระลึก ร้านนั&งเล่น และยงัมีศิลปินมานั&งวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวก
อีกดว้ย ** หากมพีธีิกรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 
** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว ** 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทยีบเท่า 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
วนัที�สาม เมืองมอสโคว์ - เมืองซาร์กอร์ส - โบสถ์อสัสัมชัญ - บ่อนํeาศักดิfสิทธิf - โบสถ์ทรินิตีe - เมืองมอสโคว์ - ตลาดอสิไมโลโว่          

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองซากอร์ส (Zagorsk) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั&วโมง O7 นาที) เป็นเมืองโบราณ เป็นที&ตั�ง
ของศาสนสถานที&ใหญ่ที&สุดและเก่าแก่ที&สุด ในคริสตศ์ตวรรษที& 14-17 เป็นที&แสวงบุญที&ศกัดิS สิทธิS ของประเทศ เป็น
วิทยาลยัสอนศิลปะ สอนการร้องเพลงทางศาสนา สอนการวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลยัสงฆ ์ 
นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Church) โบสถเ์ก่าแก่ที&มีความสวยงามมากของเมือง สร้างในสมยั
พระเจา้อีวานเมื&อปี ค.ศ. 966U-9656 สร้างเลียนแบบโบสถ์อสัสัมชญัภายพระราชวงัเครมลิน ภายในตกแต่งดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 6 ชั�น มีแท่นสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและที&สําหรับนกัร้องนาํสวด หอ
ระฆงั ผ่านชม บ่อนํeาศักดิfสิทธิf (Chapel Over the Well) ที&ซึมขึ�นมาเองตามธรรมชาติ ** หากมีพธีิกรรมทางศาสนา 
โบสถ์อสัสัมชัญ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน ** 
นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์ทรินิตีe (Holy Trinity) เป็นโบสถแ์รกของเมืองมียอดโดมหวัหอมสีทอง ภายในตกแต่งดว้ย
ภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 6 ชั�น มีโลงศพสีเงินของนกับุญเซอร์เจียสที&ภายในบรรจุกระดูกของท่าน ประชาชนที&
ศรัทธาจะเดินทางมาสกัการะดว้ยการจูบฝาโลงศพ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow)  
นาํท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา้พื�นเมือง ซึ& งท่านจะไดพ้บกบัสินคา้ของที&
ระลึกมากมาย อิสระท่านเลือกซื�อสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ ตุก๊ตามาทรอชกา้ (แม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ กล่องไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของที&ระลึกอื&นๆ อีกมากมาย 
** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว ** 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

วนัที�สี� เมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลนิ - มหาวิหารอสัสัมชัญ - มหาวหิารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล - ระฆงัยกัษ์แห่งพระ
เจ้าซาร์ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - พพิธิภัณฑ์อาร์เมอรี� แชมเบอร์ - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซา
วเิออร์ - ห้างสรรพสินค้ากมุ – อนุสรณ์สถานเลนิน – สวนซายาร์ดเย               

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นาํท่านเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที&ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองค ์จนกระทั&ง
พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัที&เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นที&ประชุมของรัฐบาลและที&
รับรองแขกระดับประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นที&ตั� งของ มหาวิหารอัสสัมชัญ 
(Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม U ยอด เป็นสถานที& ที&
พระเจา้ซาร์ใชท้าํพิธีบรมราชาภิเษก *หากมีพธีิกรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสัมชัญจะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน* 
ชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ที&สร้างอุทิศใหก้บันกับุญอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล 
ปัจจุบนัเป็นที&เกบ็พระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยคุพระเจา้ปีเตอร์มหาราช  
ผ่านชม ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 9YOO-9YO6 สมยัพระนางแอนนาที&ทรง
ประสงคจ์ะสร้างระฆงัใบใหญ่ที&สุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหวา่งหล่อทาํใหร้ะฆงัแตก ปัจจุบนัตั�งอยูภ่ายใน
พระราชวงัเครมลินแห่งนี�   
ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 965Z ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญ่ที&สุดในโลก ที&ยงัไม่
เคยมีการใชย้งิเลย ทาํดว้ยบรอนซ์นํ�าหนกั B7 ตนั และลูกกระสุนหนกั ลูกละ 9 ตนั   
นาํท่านเดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์อาร์เมอรี� แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภณัฑที์&เก่าแก่ที&สุด
ของประเทศรัสเซีย เป็นที&เกบ็สะสมทรัพยส์มบติัลํ�าค่าของเจา้ชายมสัโควี& ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที& 9B-96 พิพิธภณัฑ์
อาร์เมอรี&  แชมเบอร์เป็นหนึ&งในสามพิพิธภณัฑที์&เก็บรวบรวมทรัพยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินที&สมบูรณ์แบบที&สุด 
ซึ&งอีก A ที&อยูที่& ประเทศองักฤษ และ ประเทศอิหร่าน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             
นาํท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที&เป็นเวทีของเหตุการณ์สําคญัในประวติัศาสตร์
ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สร้างในสมยัคริสตศ์ตวรรษที& 17 
ปัจจุบันสถานที&แห่งนี� ใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสําคัญๆ เช่น ว ันปีใหม่ วันชาติ วนัแรงงาน และวันที&ระลึก
สงครามโลกครั� งที& 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นที&ตั�งของกลุ่มสถาปัตยกรรมที&สวยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวิหาร
เซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สญัลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว ์ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที&มี
สีสนัสวยงามสดใส สร้างดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงที&มีลกัษณะ
เป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั�งตระหง่านสง่างาม ขนาบขา้งดว้ยกาํแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดให้คน
จาํนวนไม่นอ้ยที&เดินทางสู่จตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นที&ระลึกคู่กบัมหาวิหารแห่งนี�  พร้อมกบัการเรียนรู้ความ
เป็นมาอนัยาวนานของสถานที&สาํคญันี�ควบคู่กนัไป มหาวิหารเซนต ์บาซิล สร้างขึ�นโดยพระเจา้อีวานที& B (Ivan the 
Terrible) เพื&อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลที&เมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. A7U6 
หลงัจากถูกปกครองกดขี&มานานหลายร้อยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และ
ดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงทาํใหมี้เรื&องเล่าสืบต่อกนัว่า พระเจา้อีวานที& B ทรงพอพระทยัในความงดงาม
ของมหาวิหารแห่งนี� มาก จึงมีคาํสั&งให้ปูนบาํเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั�งสอง เพื&อไม่ให้
สถาปนิกผูน้ั�นสามารถสร้างสิ&งที&สวยงามกว่านี� ไดอี้ก การกระทาํในครั� งนั�นของพระเจา้อีวานที& B จึงเป็นที&มาของ
สมญานาม Ivan The Terrible หรืออีวานมหาโหด นั&นเอง  
ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั�งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 
แฉกที&ทาํมาจากทบัทิม นํ� าหนกั 20 ตนั ซึ& งพรรคคอมมิวนิสตน์าํมาประดบัไวเ้มื&อปี ค.ศ. 1995  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที&เก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895 
ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสินคา้ชั�นนาํ จาํหน่ายสินคา้แบรนดเ์นม เสื�อผา้ เครื&องสาํอาง นํ� าหอม แบรนดด์งัที&มีชื&อเสียงที&
เป็นรุ่นล่าสุด (New Collection)  
ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) สร้างเพื&อรําลึกถึงผูน้าํคอมมิวนิสตค์นแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานที&
พกัพิงเมื&อท่านสิ�นใจในจตุัรัสสีแดงที&เคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิ&งใหญ่ เยี&ยมชมที&นี&ดว้ยความสงบเพื&อชมร่างของบุรุษผู ้
กลา้ในอดีตซึ&งเปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท่้านจะเสียชีวิตไปถึง U7 กว่าปีแลว้กต็าม ที&เกบ็ศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดง
ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

                       
 

นาํท่านเดินทางสู่ สวนซายาร์ดเย (Zaryadye Park) จุดชมวิวที&สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมอสโควไ์ด้
บริเวณกวา้ง ถ่ายรูปเป็นที&ระลึกและเกบ็ภาพสวยงามใจกลางเมืองมอสโควไ์ดใ้นมุมสูงอีกดว้ย 
** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว ** 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทยีบเท่า 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
วนัที�ห้า เมืองมอสโคว์ - จุดชมววิ สแปโรฮิลล์ - พพิธิภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์- โบสถ์นิว เยรูซาเลม็ - ห้างยูโรเปียนมอล           
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) จุดชมวิวที&สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมอสโคว์
ไดท้ั�งหมด ถ่ายรูปเป็นที&ระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควที์&สร้างเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซึ& งเป็น 1 ใน 7 ตึก ที&
สร้างดว้ยรูปทรงเดียวกนั 
นาํท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานที&ท่องเที&ยวที&มีความ
น่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถึงความยิ&งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 9UZ7 ที&เป็นยคุที&มนุษยชาติ
กาํลงัสนใจในเรื&องของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ที&ทาํใหพ้วกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเคี&ยวกนัอยา่งหนกัเพื&อพิชิต
อวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซียกน็บัวา่มีความโดดเด่นเเละสาํเร็จในหลายๆ เรื&องเลยกว็า่ได ้ซึ& งเรื&องราวทั�งหมดนั�นถูกจดัเเส
ดงไวที้&พิพิธภณัฑเ์เห่งนี� ที&ใครมาเที&ยวชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจอยา่งเเน่นอน 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                        
นาํท่านเดินทางสู่ โบสถ์นิว เยรูซาเลม็ (New Jerusalem Monastery) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
โบสถ ์New Jerusalem Monastery สร้างขึ�นในปี คศ. 1656 โดย นกับุญนิกคอน เพื&อเป็นสถานที&ทางศาสนาออกห่าง
ไปจากมอสโก โดยใชชื้&อวา่ เมืองเยรูซาเลม็ใหม่ โดยสถานที&นี�นาํความเชื&อมาจากแผนดินศกัดิS สิทธิ โดยใชแ้ม่นํ� าอิส
ตรา เป็นตวัแทนของจอร์แดน และใชต้วัอาคารเป็นเสมือนสถานที&ศกัดิS สิทธิของเยรูซาเลม็ 
จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่ ห้างยูโรเปียน มอล (EUROPEAN MALL)  
เป็นหนึ&งในหา้งที&ถือว่าใหญ่ที&สุดและทนัสมยัที&สุดในเมืองมอสโคว ์ตวัอาคารมีทั�งหมด 5 ชั�น ท่านสามารถใชเ้วลา
ในการชอ้ปปิ� งไดอ้ย่างจุใจ ภายดา้นในมีร้านคา้กว่า B77 ชอร์ปที&เป็นตวัแทนแบรนด์ยอดนิยมเช่น Adidas, Nike, 
Reebok, Puma, Zara, Marks & Spencer, Mexx, Dougals, Re: ร้ าน ค้า  Top Shop / Top Man, Timberland, Guess, 
Replay, Mothercare, Braccialini , Bershka, Oasis, Swarovski, Levi's, Benetton, มะ ม่ว ง , Nokia, Sony, Samsonite 
และอื&น ๆ อีกมากมาย นอกจากร้านคา้ชอปปิ� งยงัมี ซุปเปอร์มาร์เกต็'Perekrestok' ที&เปิดตลอด AB ชั&วโมง ตั�งอยูที่&ชั�น
ล่าง โซนเพื&อความงาม สตูดิโออาบแดด ร้านทาํเล็บลานไอซ์เสกต โรงภาพยนต ์ให้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลิน บริเวณ
ใกลเ้คียงศูนยก์ารคา้ ยงัตั�งอยูติ่ดกบัสถานีรถไฟใตดิ้น Kievskaya อีกดว้ย เพื&ออาํนวยความสะดวกใหน้กัท่องเที&ยวที&
ตอ้งการเดินทางมาที&นี& 
** อสิระอาหารคํ�า เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว ** 
� นําคณะเข้าสู่ที�พกั Maxima Slavia Hotel Moscow , Moscow หรือเทยีบเท่า 

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                     
 
วนัที�หก เมืองมอสโคว์ - เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท - ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - ท่าอากาศ

ยานนานาชาติสิงคโปร์ชางง ีเมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์     
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ เบลาย่าดาช่า เอ้าเลท (Outlet Village Belaya Dacha) อิสระชอ้ปปิ� งสินคา้แบรนดชื์&อดงั อาทิเช่น 
Boss , Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสินคา้ของฝากต่างๆของประเทศ
รัสเซีย  
** อสิระอาหารกลางวนั เพื�อสะดวกแก่การเดนิทางท่องเที�ยว ** 
นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตโิดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

15.05 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางง ีโดยสายการบิน Singapore Airlines เที&ยวบินที& SQ361  
บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** ใช้เวลาบนิประมาณ 10 ชั�วโมง 20 นาที ** 

 

วนัที�เจ็ด ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางง ี- ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ                            
$�.D$ น. เดินทางถึง ** ท่าอากาศยานนานาชาตสิิงคโปร์ชางง ีเพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
$�.#5 น. นาํท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที&ยวบินที& SQ��D 

บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบิน ** ใช้เวลาบนิประมาณ 2 ชั�วโมง 10 นาท ี** 
EE.$F น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

** หากท่านที�ต้องออกตั�วภายใน (เครื�องบนิ ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครัeงก่อนทําการ 
ออกตั�วเนื�องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี�ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 
อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ D-# ท่าน 

E เดก็ D ผู้ใหญ่ เดก็มี
เตียง 

(เดก็อายุไม่เกนิ ED ปี) 

1 เดก็ 2 ผู้ใหญ่  
เดก็ไม่มเีตยีง 

(เดก็อายุไม่เกนิ ED ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไม่รวม 

ตั�ว 

D� ก.ย. – $F ต.ค. DF�D #�,999 #�,999 #�,999 �,�00 2$,999 

13 – E� ตุลาคม DF�D #�,999 #�,999 #�,999 �,�00 2$,999 

17 – D# ตุลาคม DF�D #�,999 #�,999 #�,999 �,�00 2$,999 

20 – D� ตุลาคม DF�D #�,999 #�,999 #�,999 �,�00 2$,999 

17 – D# พฤศจกิายน DF�D #N,999 #N,999 #N,999 �,�00 E�,999 

01 – $� ธันวาคม DF�D #�,999 #�,999 #�,999 �,�00 2$,999 

05 – EE ธันวาคม DF�D #�,999 #�,999 #�,999 �,�00 2$,999 

D� ธ.ค. – $E ม.ค. DF�# N�,999 N�,999 N�,999 �,�00 2N,999 

30 ธ.ค. – $5 ม.ค. DF�# N�,999 N�,999 N�,999 �,�00 2N,999 

** อตัรานีe ยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ�น ** 
 

** อัตราค่าบริการ สําหรับเดก็อายุไม่ถงึ D ขวบ ณ วนัเดนิทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,$$$ บาท ** 
 

** สําหรับอตัราค่าบริการนีe จําเป็นต้องมีผู้เดนิทางจํานวน D$ ท่าน ขึeนไป ในแต่ละคณะ กรณทีี�มีผู้เดนิทางไม่ถงึตามจํานวนที�กาํหนด 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิfในการเลื�อนการเดนิทาง หรือ เปลี�ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ�มขึeน เพื�อให้คณะได้ออกเดนิทาง 

ตามความต้องการของผู้เดนิทาง) ** 
 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีeรวม 
� ค่าบตัรโดยสารโดยเครื& องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั�นประหยดั (Economy Class) ของสายการบิน Singapore Airlines ไม่
สามารถเปลี&ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี&ยนแปลง วนัเดินทางกลบั (Change Date) ไม่วา่กรณีใดกต็ามซึ&งที&นั&งถูกระบุใหเ้ป็นหมู่คณะ 
� ค่าภาษีนํ� ามนั และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที&มี 
� ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื& องบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สมัภาระลงใตท้อ้งเครื&องบินได ้ท่านละ 2 ชิ�น โดยมีนํ� าหนกัรวมกนัไม่เกิน #$ ก.ก. (แต่ละชิ�น ควรหนกัไม่เกิน AO ก.ก. เช่น AO ก.ก. 9 
ชิ�น Y ก.ก. 9 ชิ�น รวม O7 ก.ก.) 
� ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที&พกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัหอ้งละ A ท่าน หรือ O ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที&โรงแรมมีหอ้งพกั 3 ท่าน Triple 
วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื&นๆ ที&ทาํใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบุเตม็ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS  ในการ
ปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นสาํคญั 
� ค่าเขา้ชมสถานที&ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธิS ในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นสาํคญั 
� ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
� ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 9,777,777 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซื�อประกนัเพิ&มเพื&อ
คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที&เป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการนีeไม่รวม 
� ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที&ระบุ เช่น ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกั
รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที&ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา
สอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกครั� ง) 
� ค่าภาษีมูลค่าเพิ&ม Y% และภาษีหกั ณ ที&จ่าย O% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
� ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ�น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทัeง # ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 5F เหรียญดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,�F$ บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า D ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง D ปี 
ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทัeงนีeท่านสามารถให้มากกว่านีeได้ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เงื�อนไขการจอง และ การชําระค่าบริการ 
1. นกัท่องเที&ยว กรุณาทาํการจองล่วงหน้าอย่างน้อย NF วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ D$,$$$ บาท ภายใน O 

วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอย่างเช่น ท่านทาํจองวนัที& 9 กรุณาระเงินมดัจาํ ส่วนนี�ภายในวนัที& O ก่อนเวลา 9B.77 น. เท่านั�น โดย
ระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจาํตามเวลาที&กาํหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพี
เรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คที&วา่งและทาํจองเขา้มาใหม่อีกครั� ง กรณีที&คณะเตม็ มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS
ในการใหสิ้ทธิS ลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที&ทาํรายการจองเขา้มาตามลาํดบั เนื&องจากทุกพีเรียดทาง
บริษทัมีที&นั&งราคาพิเศษจาํนวนจาํกดั 

2. นกัท่องเที&ยว กรุณาชาํระค่าทวัร์ส่วนที&เหลือทั�งหมด ครบ E$$% ก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย DE วัน กรณีนกัท่องเที&ยวหรือเอเยน่ต์
ไม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ&ง รวมไปถึง กรณีเชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่
กรณีใดๆก็ตาม รวมทัeง กรณีที�อยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวีซ่า รอนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที&ทาํให้ทางบริษทัไม่ไดรั้บเงินตามเวลาที&
กาํหนดไม่วา่กรณีใดๆกต็าม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย O7 วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเที&ยวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั�นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ 
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์&รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 

เงื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นกัท่องเที&ยวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื&อน หรือ เปลี&ยนแปลง การเดินทาง นกัท่องเที&ยว (ผูมี้รายชื&อในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที&บริษทัอยา่งใดอยา่งหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั�น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น 

2. กรณีนกัท่องเที&ยวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเที&ยว (ผูมี้รายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทาง
มาที&บริษทัอย่างใดอย่างหนึ& ง เพื&อลงนามดาํเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอาํนาจประกอบ (กรณี
ดาํเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั�งหมด พาสปอร์ตหนา้
แรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที&ตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดย
มีเงื&อนไขการคืนเงินค่าบริการดงันี�  
2.1 แจ้งยกเลิก #$ วัน ขึeนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัeงหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน

ใดวันหนึ�ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfในการยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ** 
2.2 แจ้งยกเลิก E�-D� วนั ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ D$,000 บาท ** กรณีที�มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากําหนด ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิfในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิ�ม ที�เกดิขึeนจริงทัeงหมด ** 
2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า EF วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธิfในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทัeงหมด 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

** ทั�งนี�  ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายที&ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที&ชาํระแลว้เนื&องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที&ยวให้แก่
นกัท่องเที&ยว เช่น การสาํรองที&นั&งตั�วเครื&องบิน การจองที&พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที&ตอ้งการันตีมดัจาํหรือซื�อขาดแบบมีเงื&อนไข หรือเที&ยวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั�งหมดไม่วา่กรณีใดๆกต็าม   

4. สําหรับอตัราค่าบริการนี�  จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน A7 ท่าน ขึ�นไป ในแต่ละคณะ กรณีที&มีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจาํนวนที&
กาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิS ในการยกเลิก เลื&อน หรือ เปลี&ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อก
เดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันักท่องเที&ยวหรือเอเย่นต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 97 วนั ก่อนการ
เดินทางสาํหรับประเทศที&ไม่มีวีซ่า และ อยา่งนอ้ย A9 วนั ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศที&มีวีซ่า แต่หากทางนกัท่องเที&ยวหรือ
เอเยน่ตท์ุกท่านยนิดีที&จะชาํระค่าบริการเพิ&มจากการที&มีนกัท่องเที&ยวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ที&ทางบริษทักาํหนดเพื&อใหค้ณะเดินทาง
ได ้ทางบริษทัยนิดีที&จะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที&ลูกคา้ดาํเนินการยื&นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS ไม่คืนค่าทวัร์ที&ลูกคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วนหนึ&ง 
ยกเวน้ในกรณีที&วีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบริษทัจะคิดค่าใชจ่้ายตามที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมด โดยคาํนึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงันี�  วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษที์&รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 
 

ข้อมูลสําคญัเกี�ยวกับ โรงแรมที�พกั ที�ท่านควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํให้หอ้งพกัแบบห้องเดี&ยว (Single) , ห้องพกัคู่แบบ A 

ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ O ท่าน / O เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่นละชั�น
กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ O ท่าน ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พกั O ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 9 เตียงใหญ่ กบั 9 เตียงพบัเสริม 
หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น ห้องคู่ 9 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเดี&ยว 9 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธิS ในการเรียกเกบ็ค่าบริการเพิ&มตามจริงที&เกิดขึ�นจากนกัท่องเที&ยวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มีอุณหภูมิตํ&า  
3. กรณีที&มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ�นมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิS ใน

การปรับเปลี&ยนหรือยา้ยเมืองเพื&อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที&มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั�งเดิม (Traditional Building) ห้องที&เป็นห้องเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มีขนาดกะทดัรัต 

และไม่มีอ่างอาบนํ� า ซึ& งขึ� นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั� นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสําคญัเกี�ยวกับ สายการบิน ที�ท่านควรทราบ 
1. เกี&ยวกบัที&นั&งบนเครื&องบิน เนื&องจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธิS ในการเลือกที&นั&ง

บนเครื&องบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามให้มากที&สุด ใหลู้กคา้ผูเ้ดินทางที&มาดว้ยกนั ไดน้ั&งดว้ยกนั หรือ ใกลก้นัให้มาก
ที&สุดเท่าที&จะสามารถทาํได ้

2. กรณีที&ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั�นตอนการจอง กรณีที&แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง
กะทนัหนั อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ&มเพื&อชาํระกบัเมนูใหม่ที&ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

 

เงื�อนไข และ ข้อควรทราบอื�นๆ ทั�วไป ที�ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์นี�สาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื&อการท่องเที&ยวเท่านั�น 
2. ทวัร์นี�ขอสงวนสิทธิS สาํหรับผูเ้ดินทางที&ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หนา้ปกสีนํ� าตาล / เลือดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถือหนงัสือ

เดินทางราชการ  (หน้าปกสีนํ� าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะทวัร์อนัมี
วตัถุประสงคเ์พื&อการท่องเที&ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นงัสือเดินทาง
พิเศษอื&นๆ หากไม่ผา่นการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เชค็อิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั�งฝั&งประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้
ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS ในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที&จะเกิดขึ�นในส่วนนี�  และ ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบ
เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-
ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมดให้แก่ท่านไม่ว่า
กรณีใดๆกต็าม 

3. ทวัร์นี� เป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆกต็าม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS ไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั�งหมด
ใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆกต็าม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื&อ นามสกุล คาํนาํหน้าชื&อ เลขที&หนังสือ
เดินทาง เลขที&วีซ่า และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั�วเครื&องบิน ในกรณีที&นกัท่องเที&ยวหรือเอเยน่ตไ์ม่ไดส่้งหนา้หนงัสือเดิน และ 
หนา้วีซ่ามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนที&เหลือทั�งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS ในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมิอากาศ 
และเวลา ณ วนัที&เดินทางจริงของประเทศที&เดินทาง ทั�งนี�  ทางบริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น
สาํคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนกัท่องเที&ยวที&ไม่ไดเ้กิดจากความผิดของ
ทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สมัภาระ ความล่าชา้ เปลี&ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอื&น เป็นตน้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. อตัราค่าบริการนี�คาํนวณจากอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที&ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั�น ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS
ในการปรับราคาค่าบริการเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มีการเปลี&ยนแปลงอตัราแลกเปลี&ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั�วเครื&องบิน ค่าภาษี
นํ�ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบิน ฯลฯ ที&ทาํใหต้น้ทุนสูงขึ�น 

8. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุที&
เกี&ยวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษทั
จะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนที&บริษทัยงัไม่ไดช้าํระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งชาํระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตาม
หลกัปฏิบติัเท่านั�น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนาํติดตวัขึ�นเครื&องบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 977 มิลลิลิตรต่อชิ�น และรวมกนัทุก
ชิ�นไม่เกิน 9,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ& งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาํออกมาให้เจา้หน้าที&ตรวจไดอ้ย่าง
สะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 9 ใบเท่านั�น ถา้สิ&งของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่าที&กาํหนดจะตอ้งใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบินเท่านั�น 

11. สิ&งของที&มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&
โหลดใตท้อ้งเครื&องบินเท่านั�น 

12. คณะทวัร์นี�  เป็นการชาํระค่าใชจ่้ายทั�งหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบริษทัที&ไดรั้บการรับรองอยา่งถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ& ง
บางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเที&ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ท่านไม่ตอ้งการใช้
บริการส่วนใดส่วนหนึ&ง ไม่วา่กรณีใดกต็าม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิ&มเติมขึ�นตามมาเป็นบางกรณี 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิS ในการเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายที&เกิดขึ�นจริงทั�งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีที&เกิดเหตุการณ์นี� ขึ�น ไม่วา่กรณีใดกต็าม  

 
 
 


