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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโวํเมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย – ยอดเขาสแปร์โรว์

ฮิลส์                                                                                         (-/-/เย็น) 
10.30 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

Thai Airwaysโดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
14.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สูํประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ โดยเท่ียวบินท่ี TG974 
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง **ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง** 
 
 
 
 
 
 
 
19.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร** เวลาท๎องถิ่นช๎ากวําประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่น
จากเจ้าหน้าท่ีน าท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของยุโรป เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมืองที่น่าเท่ียวมาก
เมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมท้ังเก่าและใหม่มีโบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
มากกว่า 200 แห่ง 

** สําหรับพีเรียด 2-8 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-3 ม.ค.63 // 1-7 ม.ค.63  ขาไปเที่ยวบินจะเปลี่ยนเวลาบินโดยจะ
ออกจากกรุงเทพฯเวลา 14.00 น. ซึ่งจะนัดหมายที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 11.00 น. บินถึงมอสโควเวลา 
20.20 น.** 
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**พีเรียดที่ไฟล์ทเปลี่ยนเวลาบินโปรแกรมทํองเที่ยวยังจะเที่ยวครบคงเดิมเนื่องจากขากลับจะกลับช๎ากวํา
ไฟล์ทปกติ 4 ชั่วโมง 
ทางทัวร์จะสลับโปรแกรมทํองเที่ยวตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟล์ทบินเพื่อความสะดวกในการ
ทํองเที่ยว ทั้งนี้ขอความรํวมมือลูกค๎ากรุณาอํานรายละเอียดให๎ถี่ถ๎วนกํอนทําการจองโปรแกรมทัวร์ทุกครั้ง** 
 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอกจุดชม
ทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ท่ีสามารถชมด้านล่างได้เกือบท้ังหมด จึงท าให้เลนิน ผู้น าพรรค
คอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขาแห่งนี้เป็นท่ีตั้งบ้านพักของตน ปัจจุบันพื้นท่ีดังกล่าวเป็นท่ีตั้งของ
มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเก่าแก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องอาหารโรงแรม 
ที่พัก IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอส

โคว ์
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วันที่สอง มอสโคว์ – สนามบินเมอร์มรังส์ – เมืองเมอร์มรังส ์– เมือง Teliberka ชมทะเลขั้วโลกเหนือที่
สูงที่สุดในโลก – ปฏิบัตกิารลําแสงเหนือ AUROLAR HUNTING   (เช๎า/กลางวัน/เย็น) 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก หรือ บริการอาหารแบบกลํอง SET 
BOX 

09.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว์ สู่เมืองเมอร์มรังส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ 
SU1320 

น้ําหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทํานต๎องคํานวณน้ําหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกิน
ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บคําน้ําหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ให๎เหมาะสมกับชํวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
12.05น. เดินทางถึงเมืองเมอร์มรังส์เมืองท่าเรือ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมีแหลมโคล่า ยื่นไป

ในมหาสมุทร และตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย ทางด้านทิศเหนือติดกับประเทศ
นอร์เวย์ ทางด้านตะวันตกติดกับประเทศฟินแลนด์ 

บําย  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
จากนั้น นําทํานเดินทางสูํ หมูํบ๎าน เทอริเบอร์ก๎า Teliberka หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้าตั้งอยู่บน
ชายฝั่งทะเลแบเร็นตส์ มหาสมุทรอาร์กติก ในแขวงโคลสกี้ (Kolsky) คาบสมุทรโคลา แคว้นเมอร์
มานสค์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองเมอร์มานสค์ ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทาง สองชั่วโมงครึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รหัสโปรแกรม : LPB11-DME05TG 

ทุนดรา (Tundra) หรือทุ่งหิมะแถบขั้วโลก เทอริเบอร์ก้าอยู่บนอ่าวโคลา (Kola) สุดปลายแผ่นดิน
รัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทางออกสู่มหาสมุทรอาร์กติก  Teriberka  เมืองนี้เป็นจุดเด่นใน
ภาพยนตร์เรื่อง Leviathan Visit North Waterfall and Dragon egg สิ่งอัศจรรย์ท่ีธรรมชาติ
รังสรรค์ขึ้นมา หินก้อนกลมเกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะด้วยลมและน้ าทะเล วางเรียงราย
กันสุดลูกหูลูกตาท่ีธรรมชาติรังสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอาไว้ให้ดูยิ่งใหญ่และอลังการมาก เป็นจุดท่ีถ่ายรูปดูเพลินมาก North Waterfall  สถานท่ีนี้เป็น
ทะเลสาบมีล าธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมาก่อนจะเป็นน้ าตกบนหน้าผาสูงไหลลงสู่ ทะเล
อาร์กติกใกล๎ขั้วโลกเหนือที่สุดการเดินทาง ถ้าพื้นถนน หิมะยังไม่แน่  น เราใช้รถ 4WD minivan  
เดินทางถึงจุดถ่าย ณ ชายหาด Dragon egg beach แต่ถ้าในเดือนท่ีหิมะตกหนัก รถเดินทางไม่ถึง 
เรา ต้องใช้การเดินทางด้วย snowmobile เดินทางถึงจุดถ่ายณ ชายหาด Dragon egg beach 
On Tiriberka transfer by 4WD minivan (No Snow) or snowmobile (Snow) จุดถ่ายรูป 
ชมความงามของฤดูหนาว Tiriberka มหาสมุทรอาร์กติก  
 
 
 
 
 



 

รหัสโปรแกรม : LPB11-DME05TG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น อาหารสไตล์ญี่ปุ่น ร๎าน kay japanese food in 
Murmansk 
จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมอร์มังค์ 

ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเทําระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์ 
มาตรฐานท๎องถิ่น 

21.00 น. น าท่านเดินทางออก ตามลําหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรรํา (Northern Light)ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนท้องฟูาในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้ว
โลก ปรากฏการณ์ออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ท่ีน่าท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นในอวกาศท่ีใกล้
พื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆเป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายใน
เวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่
ท้องฟูา  
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วันที่สาม ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ – หมูํบ๎านชาวซามิ – เมืองเมอมังค์ – เรือตัดน้ําแข็งพลังงาน

นิวเคลียร์เลนิน – ปฏิบัตกิารลําแสงเหนือ      (เช๎า/กลางวัน/เย็น) 
เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก 
 จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ ท่ี ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้พันธุ์สุนัขท่ี

ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถท่ีจะสามารถลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรือหิมะได้ด้วย 
ท้ังนี้ท่านยังได้มีประสบการณ์ท่ีแสนสนุกในการนั่ง รถเทียมสุนัขลากเลื่อนได้อีกด้วย 

 

*** ทั้งนีป้รากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกดิกรณทีีไ่ม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย*** 
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เที่ยง  ลิ้มรสอาหารท๎องถิ่น ของชาวซามิ  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ หมูํบ๎านชาวซามิ Sami village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง) ชมประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพื้นเมืองท่ีอยุ่อาศัยในแถวอาร์กติกท่ีเรียกกันว่า แลปส์ 
(Lapps) หรือ แลปแลนเดอร์ (Laplanders) ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทางตอนเหนือ
ของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และคาบสมุทรโคล่าของรัสเซีย ท้ังยังได้รับการคุ้มครองภายใต้
สนธิสัญญาระหว่างประเทศของชนเผ่าพื้นเมืองอีกด้วย บ้านของชาวซามิมีลักษณะเป็นเต็ นท์รูป
กรวย ด้านในปกคลุมด้วยหนังและขนกวางเรนเดียร์ เพื่อให้ความอบอุ่นและเป็นฉนวนกันไฟไหม้ 
ตรงกลางเต็นท์จะมีเตาผิงไฟขนาดใหญ่ ท้ังนี้ท่านได้ชม สัตว์พื้นเมือง อย่างสัตว์พื้นเมือง อาทิเช่น 
กวางเรนเดียร์ และสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้   
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**สนุกสนานกับการเล่นเกมส์ท้องถิ่นของซามิ สัมผัสประสบการณ์น่าตื่นเต้นกับการ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์**
(ขึ้นอยูํกับสภาพอากาศเอื้ออํานวย)** 
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น าท่านชมเรือตัดน้ําแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน(Ice breaker Lenin)เรือส าหรับการส ารวจ
อาร์กติค หรือ สงครามสอดแนม ซึ่งเป็นเรือท าลายน้ าแข็งรุ่นแรกของโลก ท่ีใช้พลังงานนิวเคลียร์ 
เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบท่าในเมืองมูร์มันสค์แห่งนี้ หลังปลดระจ าการมากกว่า8 ปี 
ปัจจุบันได้เปิดให้สามารถเข้าชมภายในตัวเรือ ท่ีมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยห้อง
ประชุม ห้องควบคุม ห้องบังคับการ เป็นต้น 
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คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ  เมนูขาปูยักษ์ Khamchatka ขาปูยักษ์เสริ์ฟพร๎อมซีฟู้ด 
ไขํหอยเมํน หอยเชลส์ หอยนางรม  ณ Panoramic Restaurant "At Egoricha พร๎อมชม
บรรยากาศวิวเมืองเมอร์มังค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเทําระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์ 

มาตรฐานท๎องถิ่น 
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21.00 น. น าท่านเดินทางออก ตามลําหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรรํา (Northern Light)ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีมีแสงเรืองบนท้องฟูาในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณแถบขั้ว
โลก ปรากฏการณ์ออโรราเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ท่ีน่าท่ึงท่ีสุดท่ีเกิดขึ้นในอวกาศท่ีใกล้
พื้นโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆเป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายใน
เวลาไม่กี่วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพื้น หรือในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่
ท้องฟูา  

  
 
 
 
วันที่สี ่ อนุสรณ์สถานอัลโยชา – อนุสรณ์สถานเรือดําน้ํา – เมืองเมอร์มรังส์ – บินภายในสูํเมืองมอส

โคว ์– สถานนีรถไฟใต๎ดิน – ถนนอารบัต              (เช๎า/กลางวัน/เย็น) 
เช๎า   บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก 

ชม อนุสรณ์สถานอัลโยชา Alyosha Monumentอนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกับทหารโซ
เวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อสมัยสงครามโลกท่ี 2 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศและร าลึกเหล่าทหาร
กองทัพของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองก าลัง เพื่อหยุดยั้ง การรุกรานของกองทัพเยอรมัน อนุสรณ์
สถานแห่งนี้ได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนามว่า Pokrovskyเป็นรูปปั้นทหารถือปืน 
ท่ีมีขนาดใหญ่ สูงกว่า 35.5 เมตร น้ าหนักกว่า 5,000 ตัน และได้มีวิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันท่ี 19 ต.ค. 1974 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ทั้งนีป้รากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกดิกรณทีีไ่ม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย *** 
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จากนั้น น าท่านชม อนุสรณ์สถานเรือดําน้ํา Kursk submarine memorial ท่ีบันทีกรายชื่อและ
เหตุการณ์ท่ีส าคัญที่เกิดขึ้นในขณะท่ีเกิดเหตุเรือด าน้ าล่ม 
สุดพิเศษก่อนเข้าสนามบินน าท่านเดินทางสู่ร้าน MCDONALD’S ที่บันทึกไว๎วําอยูํเหนือที่สุดของ
โลก ให้ท่านได้ลิ้มลองรับประทานเบอร์เกอร์ไกํ หรือเนื้อ 1 set พร๎อมน้ําดื่ม 
จากนั้น น าท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน เพื่อน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์ 
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13.10 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส ์สู่มอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1321 
น้ําหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยทํานต๎องคํานวณน้ําหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกิน
ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บคําน้ําหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ให๎เหมาะสมกับชํวงวันเวลา และสภาพอากาศ) 
15.30 น. ถึง เมืองมอสโคว์ เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต๎ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro) ตื่นตากับการ

ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบเช่นการประดับด้วยกระจกสี 
หินอ่อนเป็นต้น น าท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(Arbat Street) ท่ีตั้งอยู่ในใจ
กลางของแหล่งประวัติศาสตร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

และถือว่าเป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ท่ีมีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษ
ท่ี15 โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ท่ีเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก ร้านคาเฟุ 
และยังเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปินอินดี้ ท่ีมาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวชั่น 
ที่พัก IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเทําระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอส

โคว ์
วันที่ห๎า ตลาดอิสไมโลโวํ – พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย – ร๎านอาหารสุดหรู TURANDOT – จัตุรัสแดง –  

มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห๎างสรรพสินค๎ากุม – ชมโชว์ละครสัตว์  (เช๎า/กลางวัน/เย็น) 
เช๎า   บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก 
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จากนั้น น าท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโวํ (Izmailovo Market)ตลาดสินค้าหัตถกรรมและของเก่า
อันลือชื่อ ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้า
ของที่ระลึก และของเก่า ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั้งอยู่ท่ีสถานีรถไฟ Partisanskaya
อยู่ทางตะวันออกของกรุงมอสโคว์ เรียกได้ว่า ราคาถูกท่ีสุด และยังมีให้เลือกหลากหลาย อิสระแก่
ท่านได้เดินเท่ียวชมและเลือกซื้อของที่ระลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of 
Cosmonauticsนั้นนับว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความ
น่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมันจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความ
ยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ท่ีเป็นยุคท่ีมนุษยชาติ
ก าลังสนใจในเรื่องของท้องฟูา เเละเกิดสงครามเย็นท่ีท าให้
พวกเขาเเละอเมริกันต้องขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพิชิต
อวกาศให้ได้ เเละรัสเซียก็นับว่ามีความโดดเด่นเเละส าเร็จ
ในหลายๆ เรื่องเลยก็ว่าได้ ซึ่งเรื่องราวท้ังหมดนั้นถูกจัดเเส
ดงไว้ ท่ีพิพิธภัณฑ์เเห่งนี้ ท่ี ใครมาเ ท่ียวชมเเล้วจะต้อง
ประทับใจอย่างเเน่นอน 
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เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารสุดหรู Turandot Restaurant  เชิญทุกท่านลิ้มรสชาติ
อาหารชั้นเยี่ยม กับบรรยากาศท่ีหรูหราท่ีสุดแห่งหนึ่งในมอสโคว สร้างด้วยงบประมาณ 50 
ล้านดอลล่าร์ ตกแต่งภายในเป็นสไตล์บารอคผสมผลานระหว่างจีนและฝร่ังเศส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ชม จัตุรัสแดง(Red Square)
สถานท่ีส าคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้าง
ในสมัยคริสศตวรรษท่ี 17 ท่ีเป็นศูนย์รวม
เหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาล
เฉลิมฉลอง หรือการประท้วงตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันและยังถือได้ว่าเป็นจัตุรัสท่ีมี
ความสวยงามมากท่ีสุดในโลก บริเวณ
โดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานท่ีส าคัญ
ของประเทศ อีกหลายแห่งท่ีสามารถ ได้ชม อันได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s 
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Catherdral)สถานท่ีท่ีซึ่งถูกยอมรับว่าสวยงามท่ีสุดในเมืองมอสโคว์ จนได้รับการขนานนามว่า 
“โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดย
สถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานท่ี 4 จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะ
เหนือกองทัพมองโกลท่ีเมืองคาซาน และด้วย
ความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึง
ท าให้เป็นท่ีพอพระทัยของพระเจ้าอีวานท่ี 4 
เป็นอย่างมาก จึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จแก่
สถาปนิก ด้วยการควักลูกตาท้ังสองข้างท้ิงเสีย 
เพื่อไม่ให้สถาปนิคผู้นี้สามารถสร้างสิ่งสวยงาม
กว่านี้ได้อีก การกระท าของพระองค์ในครั้งนั้น 
ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  
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จากนั้น น าท่านเข้าชมและชอปปิงท่ี ห๎างสรรพสินค๎ากุม (GUM Department store)
สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นน า
จ าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง แบรนด์ดังท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด 

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล 
ของ ละครสัตว์ Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ท่ีได้รับการฝึกฝนมา
อย่างดี หลังจากจบการแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู้เพื่อเป็นท่ีระลึกได้อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** กรณีละครสัตว์งดการแสดงซึ่งบางกรณีงดการแสดงโดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์

ในการคืนคําบริการสํวนนี้ให๎ 
ที่พัก IZAMAILOVO DELTA หรือเทียบเทําระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว์ มาตรฐานโรงแรมท๎องถิ่น

รัสเซีย 
วันที่หก พระราชวังเครมลิน – โบสถ์อัสสัมชัญ – มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์     (เช๎า/กลางวัน/-) 
เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก  
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น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดก าเนิดของ
ประวัติศาสตร์รัสเซียท่ีมีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงปูอมปราการไม้ธรรมดา ท่ีนี่เปรียบเสมือน
หัวใจของกรุงมอสโคว์ อีกท้ังยังเป็นท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระท่ัง พระเจ้าซาร์ปี
เตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื่อว่าท่ีนี่เป็นท่ีสถิต
ของพระเจ้าปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีส าหรับการจัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขก
ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ตั้งอยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งท่ีไม่ควรพลาด
ชม ได้แก่ มงกุฎทองค าของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคได้พระราชทาน
มงกุฎนี้ให้กับเจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 700 ปีเศษ มา  แล้ว 
สวยงามมาก ท าจากทองค าประดับด้วยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีล้ าค่าต่างๆ มากมาย 
และได้ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวง
เก่าแก่ ท่ีถือว่าส าคัญท่ีสุดในเครมลิน ซึ่งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์
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ไม้เก่าท่ีมีมาก่อน แล้วใช้เพื่อในการประกอบ
พิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา ชมระฆังพระเจ๎าซาร์The 
Tsar Bellและปืนใหญํพระเจ๎าซาร์ เป็น
ตัวอย่างผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของ
รัสเซีย ขนาดอันใหญ่โตและความงดงาม
เป็นตัวดึงดูดให้ผู้คนมาเยี่ยมชม ลองมาดู
ด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะประทับใจกับขนาดอันมหึมาของท่ีนี่ 
จากนั้น ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที่เรียกกันวํา มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour 
Cathedral)เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในรัสเซียและสูงท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า Moskva 
เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์  ท่ี 1เพื่อเป็นอนุสรณ์
แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าท่ีทรงช่วยปกปูองรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโป
เลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45ปีในสมัยของสตาลิน เคยสั่งให้ทุบ
ท าลายมหาวิหารแห่งนี้ จนกระท่ังในสมัยประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่งด้วยเงินบริจาคและพลังความศรัทธาของผู้คน ดังนั้นท่ีนี่จึงเป็นท่ีรักและศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมท่ีส าคัญ
ระดับชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 
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*** หมายเหตุ หากวันและเวลาที่จะเข๎าชมมีพิธีกรรมทางศาสนาภายในวิหารจะไมํสามารถเข๎าชมได๎ โดยทาง
ทัวร์จะไมํสามารถทราบลํวงหน๎าเนื่องจากเป็นการจัดการของทางโบสถ์ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์ฯขอสงวนสิทธิ์
ในการถํายรูปชมบริเวณด๎านนอก ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขดังกลําว*** 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
15.00 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่สนามบินโดโมเดโดโว ่มอสโคว์ 
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  ขากลับเที่ยวบินจะเปลี่ยนเวลาบินโดย
จะออกจากมอสโคว 
เวลา 22.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 10.50 น. โปรแกรมทํองเที่ยวจะสลับตามความเหมาะสมของ
เที่ยวบิน 
**ทั้งนี้ขอความรํวมมือลูกค๎ากรุณาอํานรายละเอียดให๎ถี่ถ๎วนกํอนทําการจองโปรแกรมทัวร์ทุกครั้งหรือหากมี
การซื้อตั๋วบินภายใน  กรุณาสอบถามเจ๎าหน๎าที่กํอนทําการออกตั๋วทุกครั้ง** 
 
วันที่เจ็ด        สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ  
11.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

......................................................................................................................... 
 

หมายเหตุ : หากสถานทีท่ํองเที่ยวตํางๆในรายการมีการปิดโดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าโดยเป็นการปฏิบัติการ
ทางรัฐบาลหรือหนํวยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู๎จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ทั้งนีลู้กค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขดังกลําวกํอนทําการจองทุกคร้ัง 
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อัตราคําบริการและเงื่อนไขรายการทํองเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา มหัศจรรย์...รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มงัค์ 7 วนั 5 คนื  
บนิตรงสู่มอสโคว...โดยสายการบนิไทย(TG) 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว 

05 ก.พ.63 11 ก.พ.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

12 ก.พ.63 18 ก.พ.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

22 ก.พ.63 28 ก.พ.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

26 ก.พ.63 03 ม.ีค.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

04 ม.ีค.63 10 ม.ีค.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

18 ม.ีค.63 24 ม.ีค.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

25 ม.ีค.63 31 ม.ีค.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

 
** คณะเดินทางจํานวน 30 ทํานตํอกรุ๏ป** 

 

อัตราคําบริการรวม 
ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร๎อมกรุ๏ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  

สายการบินไทย Thai Airway(TG) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส๎นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - 
มอสโคว์ ชั้นประหยัด  

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง) 
คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 20 กก.ตํอ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตํอ 1 ใบ 
ตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอร์มังค์-มอสโคว  
     คําระวางน้ําหนักกระเป๋าไมํเกิน 20 กก.ตํอ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตํอ 1 ใบ 
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คําที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห๎องละ 2 ทําน) 
คําอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทําน 
คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
คํารถโค๎ชรับ-สํงสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการระบุ 
คํามัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาลในตํางประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คําประกันอุบัติเหตุและคํารักษาพยาบาล ค๎ุมครองเฉพาะกรณีที่ได๎รับ
อุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง ไมํค๎ุมครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํค๎ุมครองโรคประจําตัว
ของผู๎เดินทาง 

อัตราคําบริการไมํรวม 
ภาษีหัก ณ ที่จําย 3% และภาษีมูลคําเพิ่ม 7% 
คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผู๎ถือพาสปอร์ตตํางชาติ 
คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตํอทําน 
คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์

, ซักรีด ที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ 
คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท๎วง, การจลาจล ,

การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไมํให๎ออกและเข๎าเมือง จากเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองและเจ๎าหน๎าที่
กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

คําทิปไกด์ท๎องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน๎าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ทําน 
เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ทํานขึ้นไป กรณีไมํถึง 20 ทําน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการ
เดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคําทัวร์เพิ่ม เพื่อทําการออกเดินทาง โดยจะแจ๎ง
ให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 20 วันกํอนการเดินทาง 

 กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎า กํอนการเดินทาง พร๎อมชําระมัดจํา 20,000 บาท สํวนที่เหลือชําระทันทีกํอน
การเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วันมิฉะนั้น ถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณา
ชําระกํอนเดินทาง 21 วัน) 
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กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต๎องทํากํอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคํามัดจําให๎ทั้งหมด 
ยกเว๎นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมํมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถยกเลิก
หรือเลื่อนการเดินทางได๎ตามความเป็นจริง 

เงื่อนไขอื่น ๆ : 

 กรณีที่ทํานมีเดินทางบินภายในประเทศและต๎องออกตั๋วภายใน เชํน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋ว
รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งกํอนทําการออกตั๋วหรือชําระคําทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจ
มีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าหากเกิดข๎อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณ ี
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อาหาร 
 อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท๎องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบ

ฟิวชั่น ซึ่งรสชาติจะเป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไมํถูกปากคนไทยในบางมื้อ  
 

โรงแรมที่พัก 
 สําหรับห๎องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทํานั้น กรณีเดินทางเป็นผู๎ใหญํ 3 

ทําน บริษัทฯ ขอแนะนําให๎ทํานเปิดห๎องพักเป็นแบบ 2 ห๎อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งทํานจะต๎องชําระคํา
พักเดี่ยวเพิ่ม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญํกับเตียงพับเสริมซึ่งไมํสะดวกสบายในการพัก 
**กรุณาอํานเงื่อนไขการจองแบบ 3 ทํานหากลูกค๎าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือวําทํานยอมรับใน
เงื่อนไขของห๎องพักดังกลําว**  

 โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํจะเป็นห๎องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห๎อง ห๎อง Double จะมีน๎อย
มากในแตํละโรงแรมและสํวนใหญํก็จะเป็นลักษณะการนําเตียงมาชิดกันให๎เป็น Double หากลูกค๎ารี
เควสพัก Double ทางบริษัทฯจะไมํรับรองเรื่องห๎องให๎เนื่องจากระบบการจองแตํละโรงแรมจะไมํ
สามารถล๎อคห๎องพักได๎จึงขึ้นอยูํกับการจัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค๎าจะต๎องยอมรับใน
เงื่อนไขดังกลําว 

 การวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมจะมีความแตกตํางกัน อาจทําให๎ห๎องพักแบบเดี่ยว Single 
ห๎องคํู Twin/Doubleอาจจะไมํติดกันหรืออยูํคนละชั้น 

 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไมํมีอําง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้น ๆ และห๎องพักแตํละห๎องอาจมีลักษณะ
แตกตํางกัน 

 กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมือง เพื่อให๎เกิดความเหมาะสม 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  
 เที่ยวบิน ราคา และรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ 
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 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อทํองเที่ยวเทํานั้น (หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน บริษัทฯ ไมํ
รับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึงและไมํสามารถเดินทางได๎) หนังสือเดินทางห๎ามขาด ห๎ามชํารุด ห๎ามเปียก
น้ํา ห๎ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อยํางอื่นที่ไมํใชํสแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็น
เอกสารราชการ สําคัญอยํางยิ่ง ไมํเชํนนั้นพาสปอร์ตของทํานจะไมํสามารถเดินทางออกนอกประเทศได๎ 
โดยทางทัวร์จะไมํสามารถรับผิดชอบใดๆได๎ทุกกรณี 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลําช๎าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, 
การประท๎วง, การนัดหยุดงาน,การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฏิเสธการเข๎าหรือออกเมืองจากเจ๎าหน๎าที่
ตรวจคนเข๎าเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตํางประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู๎เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่ง
ไมํได๎เกิดจากอุบัติเหตุในรายการทํองเที่ยว (ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯ ไมํครบ อาทิ ไมํเที่ยวบาง
รายการ, ไมํทานอาหารบางมื้อ, เพราะคําใช๎จํายทุกอยํางทางบริษัทฯ ได๎ชําระคําใช๎จํายให๎ตัวแทน
ตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด กํอนเดินทางเรียบร๎อยแล๎วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่
ระบุไว๎ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและ
ไมํสามารถเปลี่ยนชื่อได๎หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคําน้ํามันหรือคําเงินแลกเปลี่ยน 
ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกลําว 

 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ข๎างต๎นนี้แล๎วทั้งหมด 
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 กรุ๏ปที่เดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผํานตัวแทนในประเทศหรือ
ตํางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชํน Charter Flight, Extra Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคํา
ทัวร์ทั้งหมด 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธ
ในการเข๎า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
** กํอนตัดสินใจจองทัวร์ควรอํานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อยํางละเอียดทุกหน๎า 

อยํางถํองแท๎ แล๎วจึงมัดจาํเพื่อประโยชน์ของทํานเอง** 
 
 
 


