
 

 

รหัสทัวร BID1902704 
ทัวรรัสเซีย ตามลาหาแสงเหนือ เมอรมังค 7 วัน 5 คืน (TG) 
ยอดเขาสแปรโรวฮิลส เมือง Teliberka  
ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่สูงที่สุดในโลก  
ปฏิบัติการลาแสงเหนือ AUROLAR HUNTING  
ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้  - หมูบานชาวซามิ  เมืองเมอมังค   
เรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียรเลนิน - พระราชวังเครมลิน   
โบสถอัสสัมชัญ -  มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร  
อนุสรณสถานอัลโยชา - อนุสรณสถานเรือดําน้ํา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรสัเซีย 
• ยอดเขาสแปรโรวฮิลส ไ (-/-/เย็น) 
10.30 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวยประต ู

3 เคานเตอร D 
Thai Airwaysโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

14.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว โดยเที่ยวบินที ่TG974 
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใชเวลาเดินทางประมาณ 10.30 
ช่ัวโมง** 
 
 
 
 
 
 
 
19.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย ผานพิธตีรวจคน

เขาเมอืงและศุลกากร** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง ** 
พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมืองหลวง
ของรสัเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุดของยโุรป เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
การเดินทางของประเทศ จดัวาเปนเมอืงที่นาเที่ยวมากเมอืงหน่ึง ประกอบดวย



 

 

สถาปตยกรรมทัง้เกาและใหมมีโบสถซึง่เปนสถาปตยกรรมที่สวยงามมากกวา 200 
แหง 

** สําหรับพีเรียด 2-8 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-3 ม.ค.63 // 1-7 ม.ค.63  ขาไปเที่ยวบนิจะ 
เปลี่ยนเวลาบนิโดยจะออกจากกรงุเทพฯเวลา 14.00 น. ซึ่งจะนัดหมายทีส่นามบนิสวุรรณภูมิ 
เวลา 11.00 น. บินถงึมอสโควเวลา 20.20 น.** 
**พีเรียดทีไ่ฟลทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมทองเที่ยวยังจะเที่ยวครบคงเดิมเน่ืองจากขากลับจะ 
กลับชากวาไฟลทปกต ิ4 ช่ัวโมง 
ทางทัวรจะสลับโปรแกรมทองเที่ยวตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟลทบินเพ่ือความ 
สะดวกในการทองเที่ยว ทั้งน้ีขอความ 
รวมมือลูกคากรณุาอานรายละเอียดใหถีถ่วนกอนทําการจองโปรแกรมทัวรทุกครัง้** 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู ยอดเขาสแปรโรวฮลิส(Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอก

จุดชมทศันียภาพของกรุงมอสโควที่สามารถชมดานลางไดเกือบทัง้หมด จึงทําใหเลนิน 
ผูนําพรรคคอมมวินิสตในอดตีเลือกเนินเขาแหงน้ีเปนทีต้ั่งบานพักของตน ปจจุบัน
พื้นที่ดังกลาวเปนทีต้ั่งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุด
และใหญที่สุดในรัสเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เย็น ไรับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
 
วันทีส่อง มอสโคว • สนามบินเมอรมรังส • เมืองเมอรมรังส • เมือง Teliberka ชมทะเล

ขั้วโลกเหนือทีสู่งทีสุ่ดในโลก ปฏบิัตกิารลาแสงเหนือ AUROLAR HUNTING 
ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก หรอื บริการอาหารแบบ
กลอง SET BOX 

09.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว สูเมืองเมอรมรังส โดยสายการบินภายในประเทศ 
เที่ยวบินที่ SU1320 

น้ําหนักกระเป�าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเป�าสําหรับการ
เดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรยีกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา 
ทางบรษัิทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
12.05น. เดินทางถึงเมืองเมอรมรงัสเมืองทาเรือ ต้ังอยูบริเวณอาวโคลา Kola Bay โดยมี

แหลมโคลา ยื่นไปในมหาสมุทร และตัง้อยูในสวนตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย 
ทางดานทศิเหนือติดกบัประเทศ
นอรเวย ทางดานตะวันตกติดกบั
ประเทศฟนแลนด 

บาย  บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคารอาหาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบาน เทอริ

เบอรกา Teliberka หมูบานเท
อริเบอรกาต้ังอยูบนชายฝم�งทะเล
แบเร็นตส มหาสมุทรอารกติก ใน
แขวงโคลสกี้ (Kolsky) คาบสมุทรโคลา แควนเมอรมานสค โดยอยูหางจากตัวเมือง



 

 

เมอรมานสค ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง สองช่ัวโมง
คร่ึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนดรา (Tundra) หรือทุงหมิะแถบขัว้โลก เทอริเบอรกาอยูบนอาวโคลา (Kola) สดุ
ปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางออกสูมหาสมุทรอารกติก  
Teriberka  เมืองน้ีเปนจุดเดนในภาพยนตรเร่ือง Leviathan Visit North 
Waterfall and Dragon egg สิ่งอัศจรรยที่ธรรมชาติรังสรรคขึ้นมา หนิกอนกลม
เกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถกูกดัเซาะดวยลมและน้ําทะเล วางเรียงรายกันสดุลกูหูลกูตา
ที่ธรรมชาติรังสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอาไวใหดูยิง่ใหญและอลงัการมาก เปนจุดที่ถายรูปดูเพลินมาก North Waterfall  
สถานที่น้ีเปนทะเลสาบมีลําธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมากอนจะเปนน้ําตกบนหนา
ผาสูงไหลลงสู ทะเลอารกติกใกลขัว้โลกเหนือที่สดุการเดินทาง ถาพื้นถนน หมิะยงั
ไมแน  น เราใชรถ 4WD minivan  เดินทางถึงจดุถาย ณ ชายหาด Dragon egg 
beach แตถาในเดือนทีห่ิมะตกหนัก รถเดินทางไมถงึ เรา ตองใชการเดินทางดวย 
snowmobile เดินทางถงึจุดถายณ ชายหาด Dragon egg beach On 
Tiriberka transfer by 4WD minivan (No Snow) or snowmobile 
(Snow) จดุถายรูป ชมความงามของฤดูหนาว Tiriberka มหาสมทุรอารกตกิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารญีปุ่�น อาหารสไตลญี่ปุ�น ราน kay japanese 
food in Murmansk 

จากน้ัน  นําทานเดินทางกลับสูเมอืงเมอรมงัค 
ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมือง

เมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น 



 

 

21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรอื ปรากฏการณออโรรา (Northern 
Light)ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่มแีสงเรืองบนทองฟ�าในเวลากลางคืน 
โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขัว้โลก ปรากฏการณออโรราเปนตัวอยางปรากฏการณ
ทางฟสิกสที่นาทึง่ที่สดุที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกลพื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆ
เปนวงน่ิง แลวระเบิดออกมาเปนสตีาง ๆ พุงกระจายภายในเวลาไมกีว่ินาท ีบางคร้ัง
จะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกบัพื้น หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมนัพุงสูงขึ้นสูทองฟ�า  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่าม ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮสักี้ • หมูบานชาวซามิ • เมืองเมอมังค • เรือตัดน้ําแขง็

พลงังานนิวเคลียรเลนิน ปฏิบัตกิารลาแสงเหนือ  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ที่ ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮสักีพ้ันธุ

สุนัขที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมคีวามสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบน

*** ทั�งนี�ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี� เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ
เห็นแสงเหนือจงึไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั�น 

ผู้เดนิทางต้องยอมรับเงื�อนไขหากเกดิกรณทีี�ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนี�ด้วย*** 



 

 

น้ําแขง็หรอืหมิะไดดวย ทัง้น้ีทานยังไดมีประสบการณที่แสนสนุกในการน่ัง รถเทียม
สุนัขลากเลื่อนไดอกีดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ลิ้มรสอาหารทองถิน่ ของชาวซามิ  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานชาวซามิ Sami village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 

2 ช่ัวโมง) ชมประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพืน้เมืองที่อยุอาศัยในแถวอารกติกที่เรียก
กันวา แลปส (Lapps) หรือ แลปแลนเดอร (Laplanders) ซึง่ปจจุบันอาศัยอยูใน
พื้นที่หางไกลทางตอนเหนือของนอรเวย สวีเดน ฟนแลนด และคาบสมุทรโคลาของ
รัสเซีย ทั้งยงัไดรับการคุมครองภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศของชนเผาพื้นเมอืง
อีกดวย บานของชาวซามมิีลักษณะเปนเต็นทรูปกรวย ดานในปกคลมุดวยหนังและขน
กวางเรนเดียร เพื่อใหความอบอุนและเปนฉนวนกันไฟไหม ตรงกลางเต็นทจะมีเตาผิง
ไฟขนาดใหญ ทัง้น้ีทานไดชม สตัวพื้นเมือง อยางสตัวพื้นเมือง อาทิเชน กวางเรน
เดียร และสุนัขไซบีเรียนฮัสกี ้  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
**สนุกสนานกับการเลนเกมสทองถิ่นของซามิ สัมผัสประสบการณนาตื่นเตนกับการ น่ังรถเทยีม
กวางเรนเดียร**(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย)** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชม  เรือตัดน้ําแข็งพลงังานนิวเคลียรเลนิน(Ice breaker Lenin)เรือสําหรับการ

สํารวจอารกตคิ หรือ สงครามสอดแนม ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งรุนแรกของโลก ที่ใช



 

 

พลังงานนิวเคลียร เปดตัวเมือ่ป ค.ศ.1957 จอดเทียบทาในเมืองมูรมันสคแหงน้ี หลงั
ปลดระจําการมากกวา8 ป ปจจุบันไดเปดใหสามารถเขาชมภายในตัวเรือ ทีม่กีาร
ตกแตงอยางสวยงาม ซึ่งประกอบไปดวยหองประชุม หองควบคุม หองบังคับการ 
เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ  เมนูขาปูยักษ Khamchatka ขาปูยักษ

เสริ์ฟพรอมซีฟู�ด ไขหอยเมน หอยเชลส หอยนางรม  ณ Panoramic 
Restaurant "At Egoricha พรอมชมบรรยากาศวิวเมืองเมอรมังค 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว เมือง
เมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น 

21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรอื ปรากฏการณออโรรา (Northern 
Light)ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่มแีสงเรืองบนทองฟ�าในเวลากลางคืน 
โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขัว้โลก ปรากฏการณออโรราเปนตัวอยางปรากฏการณ
ทางฟสิกสที่นาทึง่ที่สดุที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกลพื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆ
เปนวงน่ิง แลวระเบิดออกมาเปนสตีาง ๆ พุงกระจายภายในเวลาไมกีว่ินาท ีบางคร้ัง
จะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกบัพื้น หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมนัพุงสูงขึ้นสูทองฟ�า  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
วันทีส่ี ่ อนุสรณสถานอลัโยชา • อนุสรณสถานเรือดําน้ํา  • เมืองเมอรมรังส • บนิภายใน

สูเมืองมอสโคว สถานนีรถไฟใตดนิ • ถนนอารบัต  ไ (เชา/กลางวนั/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 

*** ทั�งนี�ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี� เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกาํหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ
เห็นแสงเหนือจงึไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั�น 

ผู้เดนิทางต้องยอมรับเงื�อนไขหากเกดิกรณทีี�ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนี�ด้วย *** 



 

 

ชม อนุสรณสถานอัลโยชา Alyosha Monumentอนุสรณสถานของทหารรัสเซีย
กับทหารโซเวียตและเหลาลูกเรือนักบินเมือ่สมยัสงครามโลกที่ 2 สรางขึ้นเพื่ออุทศิ
และรําลกึเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกาํลัง เพื่อหยดุยัง้ การ
รุกรานของกองทัพเยอรมนั อนุสรณสถานแหงน้ีไดรับการออกแบบจากสถาปนิกชาว
รัสเซียนามวา Pokrovskyเปนรูปปم�นทหารถอืปน ทีม่ีขนาดใหญ สงูกวา 35.5 เมตร 
น้ําหนักกวา 5,000 ตัน และไดมวีิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําทานชม อนุสรณสถานเรือดําน้ํา Kursk submarine memorial ที่บันทกีราย

ช่ือและเหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุเรือดําน้ําลม 
สุดพิเศษ กอนเขาสนามบินนําทานเดินทางสูราน MCDONALD’S ทีบ่ันทึกไววาอยูเหนือ

ที่สดุของโลก ใหทานไดลิม้ลองรับประทานเบอรเกอรไก หรือเน้ือ 1 set พรอมน้ํา
ดื่ม 



 

 

จากน้ัน  นําทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบิน เพื่อนําทานเดินทางกลับสูเมืองมอสโคว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.10 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอรมรังส สูมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบิน

ที่ SU1321 
น้ําหนักกระเป�าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณน้ําหนักกระเป�าสําหรับการ
เดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรยีกเก็บคาน้ําหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและเวลา 
ทางบรษัิทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
15.30 น. ถึง เมืองมอสโคว เดินทางสู สถานีรถไฟใตดนิกรงุมอสโคว(Moscow Metro) ต่ืน

ตากับการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกับสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชนการ
ประดับดวยกระจกสี หินออนเปนตน นําทานเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต
(Arbat Street) ที่ต้ังอยูในใจกลางของแหลงประวติัศาสตร  

 
 
 
 
 

และถอืวาเปนหน่ึงในยานโบราณที่สุดของมอสโคว ทีม่ีช่ือปรากฏในประวติัศาสตรมา
ต้ังแตศตวรรษที1่5 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปดวยรานอาหาร ราน
ขายของที่ระลกึ รานคาเฟ� และยงัเปนแหลงชุมนุมของศิลปนอินด้ี ที่มาโชวฝมือกันจดั
แบบไมมีใครยอมใคร 



 

 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตลยุโรปแบบ
ฟวช่ัน 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันทีห่า ตลาดอิสไมโลโว • พิพิธภณัฑอวกาศรัสเซีย • รานอาหารสดุหรู TURANDOT •  

จัตุรัสแดง  •  มหาวหิารเซนตบาซลิ • หางสรรพสนิคากุม • ชมโชวละครสัตว   
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก 
จากน้ัน นําทานเขาสู ตลาดอิสไมโลโว (Izmailovo Market)ตลาดสินคาหัตถกรรมและ

ของเกาอันลือช่ือ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแหงประเทศเทศรัสเซียตลาดน้ีเปน
ศูนยกลางทางการคาของที่ระลึก และของเกา ของสะสมขนาดใหญแหงกรุงมอสโคว 
ต้ังอยูที่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูทางตะวันออกของกรุงมอสโคว เรียกไดวา 
ราคาถกูที่สดุ และยงัมีใหเลือกหลากหลาย อิสระแกทานไดเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อ
ของที่ระลกึ 

 
 
 
 
 



 

 

 
จากน้ัน ชม พิพิธภณัฑอวกาศรัสเซีย Museum Of 

Cosmonauticsน้ันนับวาเปนสถานที่
ทองเที่ยวทีม่คีวามนาสนใจอีกเเหง เพราะมัน
จะเเสดงใหคุณเห็นถงึความยิ่งใหญของรัสเซีย
ในชวงป ค.ศ.1960 ที่เปนยุคที่มนุษยชาติ
กําลงัสนใจในเร่ืองของทองฟ�า เเละเกิด
สงครามเย็นที่ทาํใหพวกเขาเเละอเมริกันตอง
ขับเค่ียวกันอยางหนักเพือ่พิชิตอวกาศใหได 
เเละรัสเซียก็นับวามีความโดดเดนเเละสาํเร็จ
ในหลายๆ เร่ืองเลยก็วาได ซึ่งเร่ืองราว
ทั้งหมดน้ันถูกจดั 
เเสดงไวที่พิพธิภัณฑเเหงน้ีที่ใครมาเที่ยวชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารสุดหรู Turandot Restaurant  เชิญทกุ
ทานลิ้มรสชาติอาหารช้ันเยี่ยม กบับรรยากาศที่หรูหราที่สดุแหงหน่ึงในมอสโคว สราง
ดวยงบประมาณ 50 ลานดอลลาร ตกแตงภายในเปนสไตลบารอคผสมผลานระหวาง
จีนและฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
จากน้ัน ชม จตัุรัสแดง(Red 

Square)สถานที่ สําคัญใจ
กลางเมืองมอสโคว สรางใน 
สมัยคริสศตวรรษที ่17 ที่เปน
ศูนยรวมเหตกุารณสําคัญตาง 
ๆ เชน งาน เทศกาลเฉลิม
ฉลอง หรือการประทวง 
ต้ังแตอดตีจนถงึปจจุบันและ
ยังถอืไดวาเปนจตุัรัสที่มี
ความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวยสถานที่สําคัญของ
ประเทศ อีกหลายแหงที่สามารถ ไดชม อันไดแก มหาวหิารเซนต บาซิล(Saint 
Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึง่ถูกยอมรับวาสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว จน
ไดรับการขนานนามวา “โบสถลกูกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะรัสเซียโบราณ 
ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
(Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อเปนอนุสรณสถานใน
การรบชนะเหนือกองทพัมองโกลที่เมืองคาซาน และดวยความสวยสดงดงาม วิจติร
บรรจงของวหิาร จึงทําใหเปนที่พอ
พระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 เปนอยาง
มาก จงึมคํีาสั่งใหปูนบําเหน็จแก
สถาปนิก ดวยการควกัลกูตาทัง้สองขาง
ทิ้งเสีย เพื่อไมใหสถาปนิคผูน้ีสามารถ
สรางสิง่สวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทํา
ของพระองคในคร้ังน้ัน สงผลใหทุกคน
ขนานนามวา “พระเจาอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

จากน้ัน นําทานเขาชมและชอปปงที่ หางสรรพสนิคากุม (GUM Department store)
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจบัุนเปน
หางสรรพสินคาช้ันนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง แบรนดดังทีม่ี
ช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสตัวแสนรู และต่ืนตากับการแสดงกายกรรม มายา

กล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับเหลาสัตวที่
ไดรับการฝกฝนมาอยางด ีหลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพกับสัตวแสนรู
เพื่อเปนที่ระลึกไดอกีดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** กรณีละครสัตวงดการแสดงซึง่บางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการคนืคาบริการสวนน้ีให 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA หรือเทียบเทาระดบั 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว มาตรฐาน
โรงแรมทองถิ่นรัสเซีย 
วันทีห่ก พระราชวังเครมลิน • โบสถอสัสัมชัญ •  มหาวหิารเซนตเดอะซาเวียร  
 ไ (เชา/กลางวัน/-) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมทีพั่ก  

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลกัษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด
กําเนิดของประวติัศาสตรรัสเซียที่มมีายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ที่น่ีเปรียบเสมอืนหวัใจของกรุงมอสโคว อีกทัง้ยังเปนที่ประทับของพระเจา
ซารทกุพระองคจนกระทัง่ พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ 
พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเช่ือวาที่น่ีเปนที่สถิตของพระเจาปจจบัุนเปน
พิพิธภัณฑที่สําหรับการจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทาน ชมพิพิธภณัฑอารเมอรรีแ่ชมเบอรต้ังอยูอยูในเขตพระราชวงัเครมลิน ส่ิงที่
ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎ
ทองคําของราชวงศโมโนมาค
จักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาค
ไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับ
เจาชายวลาดมิีร โมโนมาค 
(Vladimir Monomakh) เมื่อ
ราว 700 ปเศษ มา  แลว 
สวยงามมาก ทําจากทองคํา
ประดับดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีล้ําคาตางๆ มากมาย และไดใชใน
พระราชพธิีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ทานชม โบสถอสัสัมชัญวิหารหลวง
เกาแก ทีถ่ือวาสาํคญัที่สุดในเครมลิน ซึง่สรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสราง
ทับลงบนโบสถไมเกาทีม่มีากอน แลวใชเพื่อในการประกอบพิธรีาชาภิเษก และการ
ประกอบพิธกีรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและปนใหญ
พระเจาซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะช้ินโตอนัเลื่องช่ือของรัสเซีย ขนาดอันใหญโต
และความงดงามเปนตัวดึงดูดใหผูคนมาเย่ียมชม ลองมาดูดวยตาตวัเองแลวคุณจะ
ประทบัใจกบัขนาดอันมหึมาของที่น่ี 

จากน้ัน ชมมหาวหิารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. 
Saviour Cathedral)เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สดุในโลก ต้ังอยู
ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํา Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึน้ในสมัยของพระเจา
ซารอเล็กซานเดอร ที ่1เพือ่เปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตญัตุาแดพระเปน 
เจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต
เดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45ปในสมัยของสตาลิน เคยสั่งใหทุบทําลาย
มหาวหิารแหงน้ี จนกระทั่งในสมัยประธานาธบิดีบอริสเยลซิน จึงไดมีการบูรณะขึ้นมา
อีกคร้ังหน่ึงดวยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของผูคน ดังน้ันที่น่ีจงึเปนทีรั่กและ
ศูนยรวมจติใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงน้ีจงึกลายเปนสถานทีศั่กดิ์สทิธิ์ใน
การประกอบพิธกีรรมที่สาํคญัระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** หมายเหต ุหากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวหิารจะไมสามารถ
เขาชมได โดยทางทวัรจะไมสามารถทราบลวงหนาเน่ืองจากเปนการจัดการของ
ทางโบสถประเทศรสัเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิ์ในการถายรูปชมบริเวณดาน
นอก ซึง่ลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว*** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
15.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว 
22.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบนิที่ TG 975 
** สําหรับพีเรียด 2-8 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-3 ม.ค.63 // 1-7 ม.ค.63  ขากลับเที่ยวบินจะ 
เปลี่ยนเวลาบนิโดยจะออกจากมอสโคว 
เวลา 22.00 น. ถงึสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 10.50 น. โปรแกรมทองเที่ยวจะสลบัตามความ 
เหมาะสมของเที่ยวบิน 
**ทั้งน้ีขอความรวมมือลูกคากรุณาอานรายละเอียดใหถีถ่วนกอนทาํการจองโปรแกรมทัวรทุก
ครั้งหรือหากมีการซื้อตั๋วบนิภายใน  กรณุาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการออกตัว๋ทกุครั้ง** 
 



 

 

วันที่เจ็ด           สนามบนิสวุรรณภูมิ • กรงุเทพฯ  
11.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทบัใจมรูิลืม  
......................................................................................................................... 
หมายเหต ุ: หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนาโดย
เปนการปฏิบัตกิารทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรสัเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้น้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว
กอนทําการจองทกุครั้ง 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
วันเดินทางราคา มหัศจรรย...รัสเซีย ตามลาหาแสงเหนือ เมอรมังค 7 วัน 5 คืน 

บินตรงสูมอสโคว...โดยสายการบินไทย(TG) 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

02 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 TG974/TG975 76,900 76,900 75,900 6,000 

11 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

25 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 TG974/TG975 73,900 73,900 72,900 6,000 

28 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 TG974/TG975 82,900 82,900 81,900 6,000 

01 ม.ค.63 07 ม.ค.63 TG974/TG975 75,900 75,900 74,900 6,000 

** คณะเดินทางจํานวน 30 ทานตอกรุป** 
 

อัตราคาบริการรวม 
ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – มอส

โคว - กรงุเทพฯ  
สายการบินไทย Thai Airway(TG) และตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ เสนทาง มอส
โคว - มูรมันสค - มอสโคว ช้ันประหยัด  

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสทิธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบนิปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 



 

 

คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 
กก.ตอ 1 ใบ 

ตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลบั มอสโคว-เมอรมังค-
มอสโคว  

     คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 
7 กก.ตอ 1 ใบ 

คาทีพั่กโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุ น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
คามัคคุเทศกทองถิน่และหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
ประกันอบุัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท คารกัษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  คาประกันอบุัตเิหตแุละคารกัษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรบัอุบตัิเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสญูเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดื่มทีส่ั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศพัท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซกัรดี ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบนิ, อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิ การประทวง, 

การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมือง จาก
เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทย และตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 



 

 

คาทปิไกดทองถิน่, พนักงานขบัรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทัง้ทริป 
60 USD/ ทาน 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิค์ณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบรษัิทจะขอ
เลื่อนการเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการ
ออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดนิทาง 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะน้ัน ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจํา

ใหทัง้หมด ยกเวนในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขตัฤกษ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิทัง้หมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ 

กรณีเจ็บป�วย : 
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื่อนการเดนิทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
  กรณีทีท่านมีเดนิทางบนิภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครื่องบนิ, ตั๋ว

รถทวัร, ตัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่ทกุครั้งกอนทําการออกตัว๋หรือชําระคา
ทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 



 

 

อาหาร 
  อาหารที่ประเทศรสัเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหาร

สไตลยุโรปแบบฟวชัน่ ซึง่รสชาติจะเปนไปตามสไตลรสัเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทยใน
บางม้ือ  
 

โรงแรมทีพั่ก 
  สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษทัฯ                       ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 
หอง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม เน่ืองจากบางโรงแรมอาจจะ
มี 1 เตียงใหญกบัเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรณุาอานเงื่อนไขการ
จองแบบ 3 ทานหากลกูคาพึงพอใจทางบรษัิทฯจะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขของ
หองพักดังกลาว**  

  โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลักษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลกูคารีเควสพัก Double ทางบรษัิทฯจะไมรับรองเรือ่ง
หองใหเน่ืองจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึน้อยูกับ
การจัดการของทางโรงแรมเปนหลกั ทั้งน้ีลกูคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขดังกลาว 

  การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบ
เดี่ยว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาดกะทดัรดั
และไมมีอางอาบน้ํา ซึง่ขึ้นอยูกบัการออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองพักแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

  กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรบัเปลี่ยนหรือยายเมือง เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสม 

 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯ มีสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไข

ได  
  เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บรษัิทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) หนังสือ
เดินทางหามขาด หามชํารดุ หามเปยกน้ํา หามสแตมป�ตวัการตูนหรอืสแตมป�อยางอื่นที่
ไมใชสแตมป�จากศลุกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางยิ่ง 
ไมเชนน้ันพาสปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทวัรจะไม
สามารถรับผิดชอบใดๆไดทกุกรณี 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบนิ, สายการบิน
ยกเลิกบนิ, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฏิเสธการเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ 
(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตสุุดวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึง่ลกูคาจะตองยอมรบัใน
เงื่อนไขน้ีในกรณทีี่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิททวัร) 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบรกิารของทางบรษัิทฯ ไมครบ อาทิ 
ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ, เพราะคาใชจายทกุอยางทางบรษัิทฯ ไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารดุจากสายการบิน 



 

 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคืนคาบรกิารไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือไดหากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัรา
คาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบรษัิท สงวนสทิธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทน
ในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบนิพิเศษ เชน Charter Flight, Extra Flight 
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรบัผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทกุหนา 
อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


