
 

 

รหัสทัวร BID1902339 

ทัวรรัสเซยี มหศัจรรย รัสเซีย ตามลาหาแสงเหนือ เมอรมังค 
7 วัน 5 คืน (TG) 
ยอดเขาสแปรโรวฮลิส   ปฏิบัติการลาแสงเหนือ AUROLAR HUNTING 

ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้   หมูบานชาวซาม ิ อนุสรณสถานอัลโยชา  อนุสรณ
สถานเรือดําน้ํา   สถานนีรถไฟใตดิน   ถนนอารบัต   ตลาดอิสไมโลโว 
พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย   รานอาหารสุดหรู TURANDOT   จัตุรัสแดง 
มหาวิหารเซนตบาซิล   หางสรรพสนิคากุม   ชมโชวละครสัตว  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดโมเดโดโวเมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย • 

ยอดเขาสแปรโรวฮิลส       ไ (-/-/เย็น) 
10.30 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินไทยแอรเวย

ประตู 3 เคานเตอร D 
Thai Airwaysโดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

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

คนเขาเมืองและศุลกากร** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง 
** พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่นําทานเดินทางสู กรุงมอสโคว เมือง
หลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญที่สุดของยุโรป เปนศนูยกลางทาง
เศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดวาเปนเมืองที่นาเที่ยวมากเมืองหน่ึง 
ประกอบดวยสถาปตยกรรมท้ังเกาและใหมมีโบสถซึง่เปนสถาปตยกรรมท่ีสวยงาม
มากกวา 200 แหง 



 

 

** สําหรับพีเรียด 2-8 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-3 ม.ค.63 // 1-7 ม.ค.63  ขาไปเที่ยวบินจะ
เปลี่ยนเวลาบินโดยจะออกจากกรุงเทพฯเวลา 14.00 น. ซึ่งจะนัดหมายที่
สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 11.00 น. บินถึงมอสโควเวลา 20.20 น.** 

**พีเรียดที่ไฟลทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมทองเที่ยวยังจะเที่ยวครบคงเดิมเน่ืองจากขากลับ
จะกลับชากวาไฟลทปกติ 4 ช่ัวโมง 

ทางทัวรจะสลับโปรแกรมทองเที่ยวตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟลทบินเพ่ือความ
สะดวกในการทองเที่ยว ทั้งนี้ขอความ 

รวมมือลูกคากรุณาอานรายละเอียดใหถี่ถวนกอนทําการจองโปรแกรมทัวรทุกครั้ง** 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู   ยอดเขาสแปรโรว ฮิลส(Sparrow Hills) หร ือเนินเขา

นกกระจอกจุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่สามารถชมดานลางไดเกือบทั้งหมด 
จึงทําใหเลนิน ผูนําพรรคคอมมิวนิสตในอดีตเลือกเนินเขาแหงนี้เปนที่ตั้งบานพัก
ของตน ปจจ ุบันพื ้นที ่ดังกลาวเปนที ่ตั ้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว ซ ึ ่งเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเกาแกที่สดุและใหญที่สุดในรัสเซีย 

 
 



 

 

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

ทะเลขั้วโลกเหนือที่สงูที่สุดในโลก • ปฏิบัติการลาแสงเหนือ AUROLAR 
HUNTING       ไ(เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก หรือ บริการอาหารแบบ
กลอง SET BOX 

09.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว สูเมืองเมอรมรังส โดยสายการบินภายในประเทศ 
เที่ยวบินที่ SU1320 

นํ้าหนักกระเป�าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณนํ้าหนักกระเป�าสําหรับ
การเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บคานํ้าหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและ
เวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
12.05น. เดินทางถึงเมืองเมอรมรังสเมืองทาเรือ ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา Kola Bay โดยมี

แหลมโคลา ยื่นไปในมหาสมุทร และตั้งอยูในสวนตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย 
ทางดานทิศเหนือติดกับประเทศ
นอรเวย ทางดานตะวันตกติดกับ
ประเทศฟนแลนด 

บาย  บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคารอาหาร 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบาน เทอริ

เบอรกา Teliberka หมูบานเท
อริเบอรกาตั้งอยูบนชายฝم�งทะเล
แบเร็นตส มหาสมุทรอารกติก ใน
แขวงโคลสกี้ (Kolsky) คาบสมุทรโคลา แควนเมอรมานสค โดยอยูหางจากตัว
เมืองเมอรมานสค ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง สอง
ชั่วโมงครึ่ง  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนดรา (Tundra) หรือทุงหิมะแถบขั้วโลก เทอริเบอรกาอยูบนอาวโคลา (Kola) 
สุดปลายแผนดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางออกสูมหาสมุทรอารกติก  
Teriberka  เมืองนี ้เป นจุดเดนในภาพยนตรเรื ่อง Leviathan Visit North 
Waterfall and Dragon egg สิ่งอัศจรรยที ่ธรรมชาติรังสรรคขึ ้นมา หินกอน
กลมเกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะดวยลมและน้ําทะเล วางเรียงรายกันสุดลูก
หูลูกตาที่ธรรมชาติรังสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอาไว ให ด ูยิ ่งใหญและอลังการมาก เป นจ ุดที ่ถ ายร ูปด ูเพลินมาก North 
Waterfall  สถานที่นี้เปนทะเลสาบมีลําธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมากอนจะ
เปนนํ้าตกบนหนาผาสูงไหลลงสู ทะเลอารกติกใกลขั้วโลกเหนือที่สุดการเดินทาง 
ถาพื ้นถนน หิมะยังไมแน  น เราใชรถ 4WD minivan  เดินทางถึงจุดถาย ณ 
ชายหาด Dragon egg beach แตถาในเดือนที่หิมะตกหนัก รถเดินทางไมถึง 
เรา ต องใช การเดินทางดวย snowmobile เดินทางถึงจ ุดถายณ ชายหาด 
Dragon egg beach On Tiriberka transfer by 4WD minivan (No 
Snow) or snowmobile (Snow) จ ุดถ  ายร ูป  ชมความงามของฤด ูหนาว 
Tiriberka มหาสมุทรอารกติก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

จากน้ัน  นําทานเดินทางกลับสูเมืองเมอรมังค 
ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 

เมืองเมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น 



 

 

21.00 น. นําท านเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หร ือ ปรากฏการณออโรรา 
(Northern Light)ซึ่งเปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนทองฟ�าใน
เวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณออโรราเปนตัวอยาง
ปรากฏการณทางฟสิกสที ่นาทึ่งที่สุดที ่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกลพื ้นโลก มันอาจ
ปรากฏจากสิ่งจางๆเปนวงนิ่ง แลวระเบิดออกมาเปนสีตาง ๆ พุงกระจายภายใน
เวลาไมกี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอื่นอาจเห็น
มันพุงสูงขึ้นสูทองฟ�า  

 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทั�งนี�ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี� เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ
เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั�น 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเงื�อนไขหากเกดิกรณทีี�ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนี�ด้วย*** 



 

 

วันที่สาม ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมูบานชาวซามิ • เมืองเมอมังค • เรือตัดนํ้าแข็ง
พลังงานนิวเคลียรเลนิน ปฏิบัติการลาแสงเหนือ ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของเหลาบรรดาสุนัขแสนรู ที่ ฟารมสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้พันธุ

สุนัขที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบน
นํ้าแข็งหรือหิมะไดดวย ทั้งนี ้ทานยังไดมีประสบการณที่แสนสนุกในการนั่ง รถ
เทียมสุนัขลากเลื่อนไดอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ลิ้มรสอาหารทองถิ่น ของชาวซามิ  
จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานชาวซามิ Sami village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 

2 ชั่วโมง) ชมประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพื้นเมืองที่อยุอาศัยในแถวอารกติกที่
เรียกกันวา แลปส (Lapps) หรือ แลปแลนเดอร (Laplanders) ซึ่งปจจุบันอาศัย
อยูในพื้นที่หางไกลทางตอนเหนือของนอรเวย สวีเดน ฟนแลนด และคาบสมุทรโค



 

 

ลาของรัสเซีย ทั้งยังไดรับการคุมครองภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศของชน
เผาพื้นเมืองอีกดวย บานของชาวซามิมีลักษณะเปนเต็นทรูปกรวย ดานในปกคลุม
ดวยหนังและขนกวางเรนเดียร เพื่อใหความอบอุนและเปนฉนวนกันไฟไหม ตรง
กลางเต็นทจะมีเตาผิงไฟขนาดใหญ ทั ้งนี ้ทานไดชม สัตวพื ้นเมือง อยางสัตว
พื้นเมือง อาทิเชน กวางเรนเดียร และสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
**สนุกสนานกับการเลนเกมสทองถิ่นของซามิ สัมผัสประสบการณนาตื่นเตนกับการ นั่งรถเทียม
กวางเรนเดียร**(ขึ้นอยูกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย)** 

 



 

 

นําทานชม  เรือตัดนํ้าแข็งพลังงานนิวเคลียรเลนิน(Ice breaker Lenin)เรือสําหรับการ
สํารวจอารกติค หรือ สงครามสอดแนม ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งรุนแรกของโลก ที่
ใชพลังงานนิวเคลียร เปดตัวเม่ือป ค.ศ.1957 จอดเทียบทาในเมืองมูรมันสคแหงน้ี 
หลังปลดระจําการมากกวา8 ป ปจจุบันไดเปดใหสามารถเขาชมภายในตัวเรือ ที่มี
การตกแตงอยางสวยงาม ซึ่งประกอบไปดวยหองประชุม หองควบคุม หองบังคับ
การ 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 
เมืองเมอรมรังส มาตรฐานทองถิ่น 

21.00 น. นําทานเดินทางออก ตามลาหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณออโรรา 
(Northern Light)ซึง่เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนทองฟ�าใน
เวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้วโลก ปรากฏการณออโรราเปนตัวอยาง
ปรากฏการณทางฟสิกสท่ีนาทึ่งท่ีสุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกลพ้ืนโลก มันอาจปรากฏ
จากสิ่งจางๆเปนวงน่ิง แลวระเบิดออกมาเปนสีตาง ๆ พุงกระจายภายในเวลาไมกี่
วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมันพุง
สูงขึ้นสูทองฟ�า  

 
 
  
 
 

*** ทั�งนี�ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี� เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ
เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึ�นอยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั�น 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเงื�อนไขหากเกดิกรณทีี�ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนี�ด้วย *** 



 

 

 
วันที่สี่ อนุสรณสถานอัลโยชา • อนุสรณสถานเรือดํานํ้า  • เมืองเมอรมรังส • บิน

ภายในสูเมืองมอสโคว • สถานนีรถไฟใตดิน • ถนนอารบัต 
           ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
เชา  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก 

ชม อนุสรณสถานอัลโยชา Alyosha Monumentอนุสรณสถานของทหาร
รัสเซียกับทหารโซเวียตและเหลาลูกเรือนักบินเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 สรางขึ้น
เพื่ออุทิศและรําลึกเหลาทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกําลัง เพื่อ
หยุดยั้ง การรุกรานของกองทัพเยอรมัน อนุสรณสถานแหงนี้ไดรับการออกแบบ
จากสถาปนิกชาวรัสเซียนามวา Pokrovskyเปนรูปปم�นทหารถือปน ที่มีขนาดใหญ 
สูงกวา 35.5 เมตร นํ้าหนักกวา 5,000 ตัน และไดมีวิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อ
วันที่ 19 ต.ค. 1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานชม อนุสรณสถานเรือดํานํ้า Kursk submarine memorial ที่บันที
กรายช่ือและเหตุการณที่สําคัญที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดเหตุเรือดําน้ําลม 

สุดพิเศษ กอนเขาสนามบินนําทานเดินทางสูราน MCDONALD’S ที่บันทึกไววาอยูเหนือ
ที่สุดของโลก ใหทานไดลิ้มลองรับประทานเบอรเกอรไก หรือเนื้อ 1 set พรอม
นํ้าดื่ม 

จากน้ัน  นําทานเตรียมตัวเดินทางสูสนามบิน เพ่ือนําทานเดินทางกลับสูเมืองมอสโคว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.10 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอรมรังส สูมอสโคว โดยสายการบินภายในประเทศ 

เที่ยวบินที่ SU1321 
นํ้าหนักกระเป�าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทานตองคํานวณนํ้าหนักกระเป�าสําหรับ
การเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บคานํ้าหนักเพ่ิมเติม (สายการบินและ
เวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับชวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
15.30 น. ถึง เมืองมอสโคว เดินทางสู สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว(Moscow Metro) 

ตื่นตากบัการผสมผสานระหวางเทคโนโลยีกบัสถาปตยกรรมหลากหลายรูปแบบ 
เชนการประดบัดวยกระจกสี หินออนเปนตน นําทานเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน 
ถนนอารบัต(Arbat Street) ที่ต้ังอยูในใจกลางของแหลงประวัตศิาสตร  

 
 
 
 



 

 

และถือวาเปนหน่ึงในยานโบราณท่ีสุดของมอสโคว ที่มีชื่อปรากฏในประวตัิศาสตร
มาตั้งแตศตวรรษที่15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปดวยรานอาหาร 
รานขายของที่ระลึก รานคาเฟ� และยังเปนแหลงชุมนุมของศิลปนอินด้ี ที่มาโชวฝมือ
กันจัดแบบไมมีใครยอมใคร 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตลยุโรปแบบ
ฟวช่ัน 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเทาระดับ 4 ดาวตามมาตรฐาน
รัสเซีย ที่เมืองมอสโคว 
วันที่หา ตลาดอิสไมโลโว • พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย • รานอาหารสุดหร ูTURANDOT 

•  จัตุรัสแดง  •  มหาวิหารเซนตบาซิล • หางสรรพสินคากุม • ชมโชวละคร
สัตว   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

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

ของเกาอันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแหงประเทศเทศรัสเซียตลาดนี้เปน
ศูนยกลางทางการคาของที่ระลึก และของเกา ของสะสมขนาดใหญแหงกรุงมอส
โคว ตั้งอยูที่สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูทางตะวันออกของกรุงมอสโคว เรียก
ไดวา ราคาถูกที่สุด และยังมีใหเลือกหลากหลาย อิสระแกทานไดเดินเที่ยวชมและ
เลือกซื้อของที่ระลึก 

 
 
 
 



 

 

จากน้ัน ชม พิพิธภัณฑอวกาศรัสเซีย Museum 
Of Cosmonauticsนั ้ น นั บ ว  า เ ป น
สถานที่ทองเท่ียวที่มีความนาสนใจอีกเเหง 
เพราะมันจะเเสดงใหค ุณเห็นถึงความ
ยิ่งใหญของรัสเซียในชวงป ค.ศ.1960 ที่
เปนยุคที่มนุษยชาติกําลังสนใจในเรื่องของ
ทองฟ�า เเละเกิดสงครามเย็นที่ทําใหพวก
เขาเเละอเมริกันตองขับเค่ียวกันอยางหนัก
เพ่ือพิชิตอวกาศใหได เเละรัสเซียก็นับวามี
ความโดดเดนเเละสําเร็จในหลายๆ เรื่อง
เลยก็วาได ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดน้ันถูกจัด 
เเสดงไวที่พิพิธภัณฑเเหงนี้ที่ใครมาเที่ยว
ชมเเลวจะตองประทับใจอยางเเนนอน 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสุดหรู Turandot Restaurant  เชิญทุก
ทานลิ้มรสชาติอาหารชั้นเยี่ยม กับบรรยากาศที่หรูหราที่สุดแหงหนึ่งในมอสโคว 
สรางดวยงบประมาณ 50 ลานดอลลาร ตกแตงภายในเปนสไตลบารอคผสมผลาน
ระหวางจีนและฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที ่
สําคัญใจกลางเมืองมอสโคว สรางใน 
สมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เปนศูนย 
รวมเหตุการณสําคัญตาง ๆ เชน งาน 
เทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทวง 
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันและยังถือได 
วาเปนจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดใน
โลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปดวย
สถานที่สําคัญของประเทศ อีกหลายแหงที่
สามารถ ไดชม อันไดแก มหาวิหารเซนต 

บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับวาสวยงามที่สุดใน
เมืองมอสโคว จนไดรับการขนานนามวา “โบสถลูกกวาด” สรางขึ้นดวยศิลปะ
รัสเซียโบราณ ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก 
ยาคอฟเลฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจาอีวานที่ 4 จอมโหด เพื่อเปนอนุสรณสถาน
ในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และดวยความสวยสดงดงาม 
วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทําใหเปนที่
พอพระทัยของพระเจาอีวานที่ 4 เปน
อยางมาก จึงมีคําสั่งใหปูนบําเหน็จแก
สถาปนิก ดวยการควักลูกตาท้ังสองขาง
ทิ้งเสีย เพื่อไมใหสถาปนิคผูนี้สามารถ
สรางสิ่งสวยงามกวาน้ีไดอีก การกระทํา
ของพระองคในครั้งนั้น สงผลใหทุกคน
ขนานนามวา “พระเจาอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

จากน้ัน นําทานเขาชมและชอปปงที่ หางสรรพสินคากุม (GUM Department store)
สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมืองมอสโคว สรางในป ค.ศ.1895 ปจจุบันเปน
หางสรรพสินคาชั้นนําจําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง แบรนดดังที่
มีช่ือเสียงที่เปนรุนลาสุด 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน นําทานชมความนารักของบรรดาสัตวแสนรู และตื่นตากับการแสดงกายกรรม 

มายากล ของ ละครสัตว Circus Showโดยเปนนักแสดงมืออาชีพ พรอมกับ
เหลาสัตวที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี หลังจากจบการแสดง ทานสามารถถายภาพ
กับสัตวแสนรูเพ่ือเปนที่ระลึกไดอีกดวย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** กรณีละครสัตวงดการแสดงซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาบริการสวนนี้ให 

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว 
มาตรฐานโรงแรมทองถิน่รัสเซีย 
วันที่หก  พระราชวังเครมลิน • โบสถอัสสัมชัญ •  มหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร 
 ไ (เชา/กลางวัน/-) 
เชา ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรมที่พัก  

นําทานเขาชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณของอดีตสหภาพโซเวียต อันเปนจุด
กําเนิดของประวัติศาสตรรัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเปนเพียงป�อมปราการไม
ธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว อีกทั้งยังเปนที่ประทับของพระ
เจาซารทุกพระองคจนกระทั่ง พระเจาซารปเตอรมหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ 
พระราชวังเซนตปเตอรสเบิรก ชาวรัสเซียเชื่อวาที่นี่เปนที่สถิตของพระเจาปจจุบัน
เปนพิพิธภัณฑที่สําหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทาน ชมพิพิธภัณฑอารเมอรรี่แชมเบอรตั้งอยูอยูในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่ง
ที ่ไมควรพลาดชม ไดแก มงกุฎ
ทองคําของราชวงศ โมโนมาค
จักรพรรดิคอนสแตนติน โมโน
มาคไดพระราชทานมงกุฎน้ีใหกับ
เจ  าชายวลาดิม ี ร   โมโนมาค 
( Vladimir Monomakh) เ มื่ อ
ร า ว  700  ป  เ ศษ  มา   แล ว 
สวยงามมาก ท ําจากทองค ํา
ประดับดวยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีลํ้าคาตางๆ มากมาย และไดใชใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงป พ.ศ. 2225 ทานชม โบสถอัสสัมชัญวิหาร
หลวงเกาแก ที่ถือวาสําคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรางโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน 
โดยสรางทับลงบนโบสถไมเกาท่ีมีมากอน แลวใชเพ่ือในการประกอบพิธีราชาภิเษก 
และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจาซารThe Tsar Bellและ
ปนใหญพระเจาซาร เปนตัวอยางผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาด
อันใหญโตและความงดงามเปนตัวดึงดูดใหผูคนมาเยี่ยมชม ลองมาดูดวยตาตัวเอง
แลวคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมาของท่ีน่ี 

จากน้ัน ชมมหาวิหารเซนตเดอะซาเวียร หรือที่เรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (St. 
Saviour Cathedral)เปนวิหารที่ใหญที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก ตั้งอยู
ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ้า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สรางขึ้นในสมัยของพระ
เจาซารอเล็กซานเดอร ที่ 1เพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระ
เปน 
เจาที่ทรงชวยปกป�องรัสเซียใหรอดพนจากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต
เดอะซาเวียรใชเวลากอสรางนานถึง 45ปในสมัยของสตาลิน เคยสั่งใหทุบทําลาย
มหาวิหารแหงนี้ จนกระทั่งในสมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงไดมีการบูรณะ
ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดวยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผูคน ดังนั้นที่นี่จึงเปนที่
รักและศูนยรวมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแหงนี้จึงกลายเปนสถานที่



 

 

ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศ
รัสเซีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเขาชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมสามารถ
เขาชมได โดยทางทัวรจะไมสามารถทราบลวงหนาเนื่องจากเปนการจัดการ
ของทางโบสถประเทศรัสเซีย ทางทัวรฯขอสงวนสิทธิ์ในการถายรูปชมบริเวณ
ดานนอก ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว*** 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
15.00 น. ไดเวลาอันสมควร เดินทางเขาสูสนามบินโดโมเดโดโว มอสโคว 
22.05 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 975 
 
 
 
 
 



 

 

** สําหรับพีเรียด 2-8 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-3 ม.ค.63 // 1-7 ม.ค.63  ขากลับเที่ยวบิน
จะเปลี่ยนเวลาบินโดยจะออกจากมอสโคว 

เวลา 22.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 10.50 น. โปรแกรมทองเที่ยวจะสลับตาม
ความเหมาะสมของเที่ยวบิน 

**ทั้งนี้ขอความรวมมือลูกคากรุณาอานรายละเอียดใหถี่ถวนกอนทําการจองโปรแกรมทัวร
ทุกครั้งหรือหากมีการซื้อตั๋วบินภายใน  กรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการออกตั๋วทุก
ครั้ง** 
 
วันที่เจ็ด           สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ  
11.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความ
ประทับใจมิรูลืม  

......................................................................................................................... 
หมายเหตุ : หากสถานที่ทองเที่ยวตางๆในรายการมีการปดโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
โดยเปนการปฏิบัติการทางรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศรัสเซีย ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาวกอนทําการจองทุกครั้ง 
 
 
 

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

บินตรงสูมอสโคว...โดยสายการบินไทย(TG) 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง ไฟลทบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

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 
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพรอมกรุป กรุงเทพฯ – มอส

โคว - กรุงเทพฯ สายการบินไทย Thai Airway(TG) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 
เสนทาง มอสโคว - มูรมันสค - มอสโคว ชั้นประหยัด  

ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

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

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอร
มังค-มอสโคว คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 
Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 

คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
คาอาหารทุกม้ือตามรายการระบ,ุ นํ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 

500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
คานํ้าหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท – โทรสาร, 

อินเทอรเน็ต, มินิบาร, ซักรีด ที่ไมไดระบุไวในรายการ 
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การ

ประทวง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขา
เมือง จากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คาทิปไกดทองถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 
60 USD/ ทาน 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 20 ทาน ทางบริษัทจะ

ขอเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือ
ทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่
เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วันมิฉะนั้น ถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัด

จําใหทั ้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมด
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

 



 

 

กรณีเจ็บป�วย : 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี ้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

เงื่อนไขอื่น ๆ : 
 กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, 

ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระ
คาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 

อาหาร 
 อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวรจะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารทองถิ่น และอาหาร

สไตลยุโรปแบบฟวช่ัน ซึ่งรสชาติจะเปนไปตามสไตลรัสเซีย อาจจะไมถูกปากคนไทย
ในบางม้ือ  
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณี

เดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 
Twin+1 Sgl) ซึ่งทานจะตองชําระคาพักเดี่ยวเพ่ิม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 
เตียงใหญกับเตียงพับเสริมซึ่งไมสะดวกสบายในการพัก **กรุณาอานเงื่อนไขการ
จองแบบ 3 ทานหากลูกคาพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขของ
หองพักดังกลาว**  

 โรงแรมในยุโรปสวนใหญจะเปนหองแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในหอง หอง 
Double จะมีนอยมากในแตละโรงแรมและสวนใหญก็จะเปนลักษณะการนําเตียงมา
ชิดกันใหเปน Double หากลูกคารีเควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไมรับรองเรื่อง
หองใหเนื่องจากระบบการจองแตละโรงแรมจะไมสามารถลอคหองพักไดจึงขึ้นอยู
กับการจัดการของทางโรงแรมเปนหลัก ทั้งนี้ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพัก
แบบเดี่ยว Single หองคู Twin/Doubleอาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional หองที่เปนหองเดี่ยวอาจมีขนาด
กะทัดรัดและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และ
หองพักแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชมุนานาชาติ Trade Fair เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง เพื่อให
เกิดความเหมาะสม 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 
หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปยกนํ้า หามสแตมป�ตัวการตูนหรือสแตมป�
อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญ
อยางย่ิง ไมเชนนั้นพาสปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดย
ทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการ
บินยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฏิเสธ
การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ 
ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว
เปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการ
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อน
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคานํ้ามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตาง ๆ ที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุ ปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight, Extra 
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนา 

อยางถองแท แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


