
#13748 ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส 5 วัน 3 คืน จัตุรัส
แดง ลองเรือแมนํ้ามอสโคว บิน TG
ทัวรรัสเซีย มอสโคว ซารกอรส พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑอารเมอรี่ วิหาร
เซนตบาซิล ถนนอารบัต ชอปปง Izmailovo Market การแสดงละครสัตว สถานี
รถไฟใตดินกรุงมอสโคว พิพิธภัณฑอวกาศ วิหารเซนตซาเวียร เนินเขาสแปรโรว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว   

Hotel
Delta
หรือ
เทียบ
เทา

2 มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - ระฆังพระเจาซาร - ปืนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี -
จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน - ถนนอา
รบัต

  

Hotel
Delta
หรือ
เทียบ
เทา

3 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอรส - บอน้ําศักดิสิ์ทธิ ์- มอสโคว - ตลาดอิส
ไมโลโว - ลองเรือแมน้ํามอสคาวา - การแสดงละครสัตวเซอรคัส   

Hotel
Delta
หรือ
เทียบ
เทา

4 สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - สแปรโรว
ฮิล (เลนินฮิลส) - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว    -

5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 ฿41,900 ฿41,900 ฿41,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานโดโมเดโดโว

 หมายเหตุ

กําหนดการทั้งหมด

*** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 4 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 14.00น. และไปถึงมอสโควเวลา 20.20 น.***

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เวลาทองถิ่นรัสเซียชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง

 กิจกรรม เชา

11.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 4 เคานเตอร H J สายการบินไทย
โดยมีเจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

บาย

14.00 น. ออกเดินทางสู มอสโคว โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 974
*** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 4 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 14.00น. และไปถึงมอสโควเวลา 20.20 น.***

ค่ํา

19.45 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
ผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว

พักท่ี Hotel Delta หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

 Hotel Delta หรือเทียบเทา

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย



วันท่ี 2 มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญ
พระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบา
ซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน -
ถนนอารบัต

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชมเมืองมอสโคว (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย

นําทานเขาสูภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค

นําทานสูจัตุรัสวิหาร ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิเอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอีวาน และเขาชม
ดานในโบสถอัสสัมชัญ ซ่ึงเป็นโบสถท่ีสําคัญใชในงานพิธีกรรมท่ีสําคัญ

จากนั้นชมระฆังพระเจาซารรางในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก ชมปืนใหญพระเจาซาร
ท่ีมีความตองการสรางปืนใหญท่ีสุดในโลกท่ียังไมเคยมีการใชยิงเลย (หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตให
เขาชมดานใน)

นําเขาชมพิพิธภัณฑอารเมอรี่ (The Kremlin Armory) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจา
ชายมัสโคว่ี เป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ีสมบูรณแบบ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะ
เป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง ปัจจุบันสถานท่ีแหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ บริเวณ
โดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตั้ง ของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม

นําทานชมวิหารเซนตบาซิล(Saint Basil's Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร ตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก

จากนั้นชมหางสรรพสินคากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมือง จําหนายสินคาจําพวกแบ
รนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง

นําทานชมอนุสรณสถานเลนิน ท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู

นําทานสูถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นท้ังยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของ
ท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย

ค่ํา

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

พักท่ี Hotel Delta หรือเทียบเทา

มอสโคว
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย



พระราชวังเครมลิน

ระฆังพระเจาซาร

ปนใหญพระเจาซาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

ตั้งอยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

ระฆังพระเจาซารไดชื่อวาเป็นระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน ซารอ
เลกซิสทรงรับสั่งใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย ระฆังจึงตก
แตกเป็นเสี่ยงๆ ดังนั้นกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสั่งใหนําเศษซากระฆังท่ีแตกใหมา
หลอใหมเป็นครั้งท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบนระฆังรอน
ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน

เป็นปืนใหญท่ีหลอขึ้นมาตั้งแตศตวรรษท่ี 10 โดยพระเจาอีวานไดให Andrey
Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอท่ีเกงท่ีสุดในยุคนั้น ทําการออกแบบอาวุธชนิดน้ี โดย
ใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ท่ีน่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติล้ําคากวา 4,000
ชิ้น เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

 บาย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และท้ังประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณนั้นท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียด้ังเดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตั้งอยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึ้นเพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครั้งน้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1555



วันท่ี 3 ซากอรส - โบสถโฮลีทรินิตี - โบสถอัสสัมชัญซารกอส - บอน้ํา
ศักด์ิสิทธิ์ - มอสโคว - ตลาดอิสไมโลโว - ลองเรือแมน้ํามอสคา
วา - การแสดงละครสัตวเซอรคัส

 หมายเหตุ อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

หอนาฬิกาซาวิเออร

หางกุม

อนุสรณสถานเลนิน

ถนนอารบัต

หอน้ีตั้งอยูบนปอมสปาสสกายา มียอดเป็นนาฬิกาท่ีเป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนท่ีลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน

เป็นอนุสรณท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลง
แกวครอบอยู ตั้งอยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผูย่ิงใหญของ
สหภาพโซเวียต พรรคคอมมิวนิสตไดเปล่ียนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มา
เป็นเมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพ่ือเป็นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลัง
จากการลมสลายของสหภาพโซเวียต

เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของกรุงมอสโคว ถนนน้ีปรากฏมาตั้งแตศตวรรษท่ี 15 ใน
ประวัติเมืองมอสโคว บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครั้งหน่ึงเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษท่ี
16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจลับ ถนนอารบัต
เป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชั้นใหม น่ันก็คือ ฃสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต
กระท่ังปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน และเป็นถนนท่ีใครๆ ก็รูจักและ
คึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก รานกาแฟ ศูนย
วัฒนธรรม โรงละคร และอ่ืนๆ

 คํ่า  Hotel Delta หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองซารกอรส (Zagorsk) เมืองน้ีเปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอรสไดเป็นท่ีตั้งของศาสน
สถานท่ีใหญท่ีสุดและเกาแกท่ีสุด

จากนั้นชม โบสถโฮลีทรินิตี้ (Holy Trinity Monastery) เป็นโบสถแรกของเมืองมียอดโดมหัว หอมสีทอง ภายในตกแตง
ดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีโลงศพสีเงินของนักบุญเซอรเจียสท่ีภายในบรรจุกระดูกของทาน ประชาชนท่ีศรัทธาจะ



เดินทางมาสักการะดวยการจูบฝาโลงศพ

นําทานชม โบสถอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมือง เลียนแบบมหาวิหา
รอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายในตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น โบสถเกาแก

จากนั้นชม บอน้ําศักดิส์ิทธิ ์(Chapel Over the Well) ท่ีซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับมอสโคว จากนั้นใหทานไดเลือกซ้ือสินคาของท่ีระลึกราคาถูก บริเวณตลาดนัดหนาโบสถ โดยเฉพาะ
ตุกตาแมลูกดก ซ่ึงมีใหเลือกมากมายหลายแบบ

นําทานสู IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ อิสระใหทานไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ใน
ราคาท่ีถูกท่ีสุด

ไดเวลาอันสมควร นําทานลองเรือ (Moscow River Cruises) ชมความสวยงามสองฝ่ังแมน้ํา Moskva ด่ืมด่ํารับ
บรรยากาศแบบสบายๆ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus) เป็นการแสดงของสัตวแสนรูท่ีท่ี ไมควรพลาด เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมท้ัง
มายากล กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ แบงการแสดงออกเป็น 2 ชวง ชวงแรก 45 นาที พัก 15
นาที และชวงหลังอีก 45 นาที จากน้ียังมีบริการถายรูปกับสัตวตางๆ และมีของท่ีระลึกดวย ***กรณีละครสัตวงดการแสดงและ
ซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน 1,000 บาท***

พักท่ี Hotel Delta หรือเทียบเทา

ซากอรส

โบสถโฮลีทรินิตี

โบสถอัสสัมชัญซารกอรส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองและศูนยกลางการปกครองของเขต Sergiyevo-Posadsky ซ่ึงตั้งอยูทางเหนือ
ของกรุงมอสโคว ซากอรสเป็นเมืองท่ีโดดเดนในเรื่องอุตสาหกรรม และเป็นท่ีตั้งของ 1
ใน 4 อาคารทางดานศาสนาท่ีสําคัญท่ีสุดในรัสเซีย

เป็นโบสถแรกของเมืองซารกอรส สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น และมีโลงศพเงินของนักบุญเซอรเจียสอยู
ภายใน

เป็นโบสถท่ีมีความสวยงามมากของเมืองซารกอรส มีการสรางในสมัยพระเจาอีวานเมื่อปี
1559-1585 โดยสรางเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญท่ีจตุรัสวิหารแหงเคลมลิน ภายใน
ตกแตงดวยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน 5 ชั้น มีแทนสําหรับประกอบพิธีของพระสังฆราช
และท่ีสําหรับนักรองนําสวด และมีหอระฆังท่ีสรางในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช
ดวยความตองการใหเหมือนหอระฆังท่ีจัตุรัสวิหารแหงพระราชวังเครมลิน แตท่ีน่ีสูงกวา



 หมายเหตุ

วันท่ี 4

กรณีละครสัตวงดการแสดงและซ่ึงบางครั้งการงดการแสดงไมมีการแจงลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงืน
1,000 บาท

บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์
บอน้ําน้ีมีเรื่องเลามาวา มีชายตาบอดเดินทางมาท่ีโบสถ แลวคนพบบอน้ําโดยบังเอิญ หลัง
จานําน้ํามาลางหนา ความศักดิส์ิทธิของบอน้ําทําใหชายตาบอดมองเห็นได น้ําในบอน้ีซึม
เองตามธรรมชาติ ทางโบสถก็ไดทําการสราเชื่อมบอกับซุมน้ํา เพ่ือใหประชาชนท่ีตองการ
น้ํานํากลับบานเพ่ือเป็นสิริมงคล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มอสโคว

ตลาดอิสไมโลโว

ลองเรือแมนํ้ามอสคาวา

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครั้งท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

เป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศรัสเซีย ในตลาดมีสินคาพ้ืนเมืองนานาชนิด ในราคาท่ี
ถูกท่ีสุด อาทิเชน นาฬิการัสเซีย, ตุกตาแมลูกดกหรือมาโตรชกา (Matryoshka), ผาคลุม
ไหล, อําพัน, ของท่ีระลึกตางๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย

ลองเรือแมน้ํามอสคาวา ชมทัศนียภาพงดงามและชมสถาปัตยกรรมตางๆ ในแบบสตาลิ
นบนสองฝ่ังแมน้ํามอสโควหรือแมนามอสคาวา แมน้ําสายหลักของกรุงมอสโคว

การแสดงละครสัตวเซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Delta หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตั้งแตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ



สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว - วิ
หารเซ็นต เดอะซาเวียร - สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส) - ทา
อากาศยานโดโมเดโดโว

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานชม สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ถือไดวามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดนทางสถาปัตยกรรมการ
ตกแตงภายในสถานี ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีนั้นเป็นลักษณะของ Monumental art คือ
ลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึ้นเพ่ือระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซ่ึงจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหลอ ภาพสลักนูนตํ่า
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก

นําทานสูพิพิธภัณฑอวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ ยาน
อวกาศ กระสวยอวกาศ รวมท้ังดวงดาวตางๆ ซ่ึงพิพิธภัณฑแหงน้ี จะจัดแสดงเกี่ยวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี
และสิ่งประดิษฐท่ีเกี่ยวของกับอวกาศของรัสเซีย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําเขาชมวิหารเซนตซาเวียร (St. Saviour Cathedral) (หามถายภาพดานใน) เป็นมหาวิหารโดมทองท่ีใหญท่ีสุด
ในรัสเซีย

นําเดินทางสู เนินเขาสแปรโรว (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดท้ังเมืองและ
สามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกท่ีสรางในสมัยสตาลิน

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

19.00 น. สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูสนามบิน

22.05 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 975
*** สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 4 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 22.00 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 10.50 น.***

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครั้ง
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวท้ังหมด 260
ก.ม.

พิพิธภัณฑอวกาศมอสโคว (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี
ความนาสนใจอีกเเหง เพราะมันจะเเสดงใหคุณเห็นถึงความย่ิงใหญของรัสเซียในชวงปี
ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยุคท่ีมนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของทองฟา เเละเกิดสงครามเย็นท่ี
ทําใหพวกเขาเเละอเมริกันตองขับเค่ียวกันอยางหนักเพ่ือพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็
นับวามีความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เรื่องเลยก็วาได ซ่ึงเรื่องราวท้ังหมดนั้นถูกจัดเเส
ดงไวท่ีพิพิธภัณฑเเหงน้ีท่ีใครมาเท่ียวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



วันท่ี 5 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

 หมายเหตุ สําหรับคณะท่ีออกเดินทางตั้งแต 4 พ.ย. จะออกเดินทางเวลา 22.00 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 10.50 น.

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร

สแปรโรวฮิล (เลนินฮิลส)

วิหารน้ีสรางขึ้นเมื่อปี 1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

มีอีกชื่อเรียกวาเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควท่ี
อยูเบื้องลางไดโดยท้ังหมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว และ
เป็นจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการ
ชมบรรยากาศของมอสโคว

ทาอากาศยานโดโมเดโดโว คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

เป็นทาอากาศยานนานาชาติท่ีตั้อยูในเขตโดโมเดโดโว โดยอยูหางไป 42 กิโลเมตรทาง
ตะวันออกเฉียงใตของกรุงมอสโคว ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในสี่ทาอากาศยานหลักของกรุงมอสโคว
รวมถึงเป็นหน่ึงในทาอากาศยานท่ีใหญท่ีสุดในประเทศรัสเซีย

 กิจกรรม เชา

11.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวน

ท่ีเหลือ 20 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น ทางบริษัท
ขอเก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซา ภายใน 3 วันนับจาก
วันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไม

เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)

5. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

6. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาท่ี) คาประกันอุบัติเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

ลูกคาทานใดสนใจ ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] 

**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5
ลานบาท]

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก) 

9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจาก
ทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดิน
ทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เป็นตน

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

4. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

5. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย  (15 ยูเอสดอลลาร) 

6. คาทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตลอดรายการเดินทาง (20 ยูเอสดอลลาร)



วีซา
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

หมายเหตุ
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไมตองทําวีซารัสเซีย

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน

1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง  

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยางนอย

3. น่ังท่ี Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบินกําหนด เชน
ตองเป็นผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได (น้ํา
หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ี
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทานั้น

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

์ ้ ่



5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


