
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ• สนามบนิโดโมเดโดโวเ่มอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี • ยอดเขาสแปรโ์รว ์

ฮลิส ์

10.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วยป์ระต ู3 เคานเ์ตอร ์D 

Thai Airwaysโดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

14.00 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง) สูป่ระเทศรสัเซยี เมอืงมอสโคว ์โดยเทีย่วบนิที ่TG974 

  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช ัว่โมง** 

 
 

19.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมอืงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุน่จาก

เจา้หนา้ทีน่ าท่านเดนิทางสู่ กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรสัเซยี ครองอันดับเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ยโุรป เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการเดนิทางของประเทศ จัดวา่เป็นเมอืงทีน่่าเทีย่วมากเมอืงหนึง่ 

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทัง้เกา่และใหมม่โีบสถซ์ึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามมากกวา่ 200 แหง่ 

 

** สําหรบัพเีรยีด 2-8 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-3 ม.ค.63 // 1-7 ม.ค.63  ขาไปเทีย่วบนิจะเปลีย่นเวลาบนิโดยจะ

ออกจากกรุงเทพฯเวลา 14.00 น. ซึง่จะนดัหมายทีส่นามบนิสุวรรณภูมเิวลา 11.00 น. บนิถงึ

มอสโควเวลา 20.20 น.** 

**พเีรยีดทีไ่ฟลท์เปลีย่นเวลาบนิโปรแกรมทอ่งเทีย่วยงัจะเทีย่วครบคงเดมิเนือ่งจากขากลบัจะกลบัชา้กว่า

ไฟลท์ปกต ิ4 ช ัว่โมง ทางทวัรจ์ะสลบัโปรแกรมทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสมของเวลาตามไฟลท์บนิเพือ่ความ

สะดวกในการทอ่งเทีย่ว ท ัง้นีข้อความร่วมมอืลูกคา้กรุณาอ่านรายละเอยีดใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นทําการจองโปรแกรม

ทวัรท์กุคร ัง้** 

 

จากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิส(์Sparrow Hills) หรอืเนนิเขานกกระจอกจดุชมทัศนียภาพ

ของกรุงมอสโควท์ีส่ามารถชมดา้นล่างไดเ้กอืบทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนิน ผูน้ าพรรคคอมมวินิสตใ์นอดีต

เลอืกเนนิเขาแหง่นีเ้ป็นทีต่ัง้บา้นพักของตน ปัจจบุันพืน้ทีด่ังกลา่วเป็นทีต่ัง้ของมหาวทิยาลัยมอสโคว์ ซึง่

เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและใหญท่ีส่ดุในรัสเซยี 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอส

โคว ์

วนัทีส่อง มอสโคว ์• สนามบนิเมอรม์รงัส ์• เมอืงเมอรม์รงัส ์• เมอืง Teliberka ชมทะเลข ัว้โลกเหนอืทีส่งู

ทีส่ดุในโลกปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื AUROLAR HUNTING 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั หรอื บรกิารอาหารแบบกลอ่ง SET BOX 

09.30 น.  ออกเดนิทางจากเมอืงมอสโคว ์สูเ่มอืงเมอรม์รังส ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1320 

นํา้หนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งคํานวณนํา้หนกักระเป๋าสําหรบัการเดนิทาง หากเกนิ

ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บคา่นํา้หนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัชว่งวนัเวลา และสภาพอากาศ) 

 

12.05น. เดนิทางถงึเมอืงเมอรม์รงัสเ์มอืงทา่เรอื ตัง้อยูบ่รเิวณอา่วโคล่า Kola Bay โดยมแีหลมโคลา่ ยืน่ไปใน

มหาสมุทร และตัง้อยูใ่นสว่นตะวันตกเฉียงเหนือสดุของรัสเซยี ทางดา้นทศิเหนือตดิกับประเทศนอรเ์วย ์

ทางดา้นตะวนัตกตดิกบัประเทศฟินแลนด ์

 

บา่ย  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

 

จากน ัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้น เทอรเิบอรก์า้ Teliberka 

หมู่บา้นเทอริเบอร์กา้ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลแบเร็นตส ์

มห าสมุท ร อ า ร์ก ติก  ใ นแขวง โคลสกี้  ( Kolsky) 

คาบสมุทรโคลา แควน้เมอรม์านสค ์โดยอยู่ห่างจากตัว

เมืองเมอร์มานสค์ ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 120 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง สองชัว่โมงครึง่  

 



 

 

 
 

ทนุดรา (Tundra) หรอืทุง่หมิะแถบขัว้โลก เทอรเิบอรก์า้อยูบ่นอา่วโคลา (Kola) สดุปลายแผ่นดนิรัสเซยี

ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ ทางออกสูม่หาสมทุรอารก์ตกิ  Teriberka  เมอืงนี้เป็นจดุเดน่ในภาพยนตร์

เรือ่ง Leviathan Visit North Waterfall and Dragon egg สิง่อัศจรรยท์ีธ่รรมชาตรัิงสรรคข์ึน้มา หนิกอ้น

กลมเกลีย้งเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะดว้ยลมและน ้าทะเล วางเรยีงรายกันสดุลูกหูลูกตาทีธ่รรมชาติ

รังสรรค ์

 
 
เอาไวใ้หดู้ยิง่ใหญ่และอลังการมาก เป็นจุดทีถ่่ายรูปดูเพลนิมาก North Waterfall  สถานทีน่ี้เป็น

ทะเลสาบมลี าธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมากอ่นจะเป็นน ้าตกบนหนา้ผาสูงไหลลงสู ่ทะเลอารก์ตกิ

ใกลข้ ัว้โลกเหนอืทีส่ดุการเดนิทาง ถา้พืน้ถนน หมิะยังไมแ่น่  น เราใชร้ถ 4WD minivan  เดนิทางถงึจดุ

ถา่ย ณ ชายหาด Dragon egg beach แต่ถา้ในเดอืนทีห่มิะตกหนัก รถเดนิทางไมถ่งึ เรา ตอ้งใชก้าร

เดนิทางดว้ย snowmobile เดนิทางถงึจดุถา่ยณ ชายหาด Dragon egg beach On Tiriberka transfer 

by 4WD minivan (No Snow) or snowmobile (Snow) จุดถ่ายรูป ชมความงามของฤดูหนาว 

Tiriberka มหาสมทุรอารก์ตกิ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารญ่ีปุ่น อาหารสไตล์ญ่ีปุ่น ร้าน kay japanese food in Murmansk 
 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงเมอรม์ังค ์

ทีพ่กั  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว เมอืงเมอรม์รงัส ์

มาตรฐานทอ้งถิน่ 

21.00 น. น าท่านเดนิทางออก ตามลา่หาแสงเหนอื หรอื ปรากฏการณ์ออโรรา่ (Northern Light)ซึง่เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีม่แีสงเรอืงบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก 

ปรากฏการณ์ออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสกิสท์ีน่่าทึง่ทีส่ดุทีเ่กดิขึน้ในอวกาศทีใ่กลพ้ืน้โลก 

มันอาจปรากฏจากสิง่จางๆเป็นวงนิ่ง แลว้ระเบดิออกมาเป็นสตี่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กีว่นิาท ี

บางครัง้จะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกบัพืน้ หรอืในเวลาอืน่อาจเห็นมันพุง่สงูขึน้สูท่อ้งฟ้า  

 



 

 

 

วนัทีส่าม ฟารม์สนุขัไซบเีรยีนฮสักี ้• หมูบ่า้นชาวซาม ิ• เมอืงเมอมงัค ์• เรอืตดันํา้แข็งพลงังาน

นวิเคลยีรเ์ลนนิ ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื          

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น าท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสนัุขแสนรู ้ที ่ฟารม์สุนขัไซบเีรยีนฮสักีพั้นธุส์นัุขทีฉ่ลาดเฉลยีว

และแข็งแรงมาก โดยมคีวามสามารถทีจ่ะสามารถลากเลือ่นบนน ้าแข็งหรอืหมิะไดด้ว้ย ทัง้นี้ทา่นยังไดม้ี

ประสบการณ์ทีแ่สนสนุกในการน่ัง รถเทยีมสนุขัลากเลือ่นไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เทีย่ง  ลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ ของชาวซาม ิ 

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นชาวซาม ิSami village(ใเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชม

ประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพืน้เมอืงทีอ่ยุอ่าศัยในแถวอารก์ตกิทีเ่รยีกกันวา่ แลปส ์(Lapps) หรอื แลป

แลนเดอร์ (Laplanders) ซึง่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน 

ฟินแลนด ์และคาบสมทุรโคลา่ของรัสเซยี ทัง้ยังไดรั้บการคุม้ครองภายใตส้นธสิญัญาระหวา่งประเทศของ

ชนเผ่าพื้นเมอืงอกีดว้ย บา้นของชาวซามมิลีักษณะเป็นเต็นทร์ูปกรวย ดา้นในปกคลุมดว้ยหนังและขน

กวางเรนเดยีร ์เพือ่ใหค้วามอบอุน่และเป็นฉนวนกนัไฟไหม ้ตรงกลางเต็นทจ์ะมเีตาผงิไฟขนาดใหญ่ ทัง้นี้

ทา่นไดช้ม สตัวพ์ืน้เมอืง อยา่งสตัวพ์ืน้เมอืง อาทเิชน่ กวางเรนเดยีร ์และสนัุขไซบเีรยีนฮสักี ้

 

 

 

 

*** ท ัง้นีป้รากฏการณ์ออโรรา่แสงเหนอืนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไมส่ามารถก าหนดลว่งหนา้ได ้

การจะไดพ้บเห็นแสงเหนอืจงึไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่จะเห็นหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และความปลอด

โปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรบัเง ือ่นไขหากเกดิกรณีทีไ่มไ่ดพ้บเห็นแสงเหนอืนีด้ว้ย*** 

 



 

   

 
 

**สนุกสนานกับการเล่นเกมสท์อ้งถิน่ของซาม ิสัมผัสประสบการณ์น่าตื่นเตน้กับการ น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีร*์*

(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเอือ้อํานวย)** 

 

 

น าทา่นชม  เรอืตดันํา้แข็งพลงังานนวิเคลยีรเ์ลนนิ(Ice breaker Lenin)เรอืส าหรับการส ารวจอารก์ตคิ หรอื 

สงครามสอดแนม ซึง่เป็นเรอืท าลายน ้าแข็งรุ่นแรกของโลก ทีใ่ชพ้ลังงานนวิเคลยีร ์เปิดตัวเมือ่ปี ค.ศ.

1957 จอดเทยีบทา่ในเมอืงมรูม์ันสคแ์หง่นี้ หลังปลดระจ าการมากกวา่8 ปี ปัจจบุันไดเ้ปิดใหส้ามารถเขา้

ชมภายในตัวเรอื ทีม่กีารตกแตง่อยา่งสวยงาม ซึง่ประกอบไปดว้ยหอ้งประชมุ หอ้งควบคมุ หอ้งบังคับการ 

เป็นตน้ 

 

 

 



 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ  เมนขูาปยูกัษ ์ Khamchatka ขาปยูกัษเ์สริฟ์พรอ้มซฟีู้ ด 

ไขห่อยเมน่ หอยเชลส ์ หอยนางรม  ณ Panoramic Restaurant "At Egoricha พรอ้มชม

บรรยากาศววิเมอืงเมอรม์งัค ์

 

 
 

ทีพ่กั  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว เมอืงเมอรม์รงัส ์

มาตรฐานทอ้งถิน่ 

21.00 น. น าท่านเดนิทางออก ตามลา่หาแสงเหนอื หรอื ปรากฏการณ์ออโรรา่ (Northern Light)ซึง่เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีม่แีสงเรอืงบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก 

ปรากฏการณ์ออโรราเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสกิสท์ีน่่าทึง่ทีส่ดุทีเ่กดิขึน้ในอวกาศทีใ่กลพ้ืน้โลก 

มันอาจปรากฏจากสิง่จางๆเป็นวงนิ่ง แลว้ระเบดิออกมาเป็นสตี่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กีว่นิาท ี

บางครัง้จะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกบัพืน้ หรอืในเวลาอืน่อาจเห็นมันพุง่สงูขึน้สูท่อ้งฟ้า  

 



 

 
  

 

 
วนัทีส่ ี ่ อนสุรณ์สถานอลัโยชา • อนสุรณ์สถานเรอืดาํนํา้  • เมอืงเมอรม์รงัส ์• บนิภายในสูเ่มอืงมอส

โควส์ถานนรีถไฟใตด้นิ • ถนนอารบตั  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ชม อนุสรณ์สถานอลัโยชา Alyosha Monumentอนุสรณ์สถานของทหารรัสเซยีกับทหารโซเวยีต

และเหล่าลูกเรอืนักบนิเมือ่สมัยสงครามโลกที ่2 สรา้งขึน้เพือ่อทุศิและร าลกึเหล่าทหารกองทัพของโซ

เวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลัง เพือ่หยุดยัง้ การรกุรานของกองทัพเยอรมัน อนุสรณ์สถานแหง่นี้ไดร้ับการ

ออกแบบจากสถาปนกิชาวรัสเซยีนามวา่ Pokrovskyเป็นรูปปั้นทหารถอืปืน ทีม่ขีนาดใหญ่ สงูกวา่ 35.5 

เมตร น ้าหนักกวา่ 5,000 ตัน และไดม้วีธิเีปิดอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่19 ต.ค. 1974 

*** ท ัง้นีป้รากฏการณ์ออโรรา่แสงเหนอืนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไมส่ามารถก าหนดลว่งหนา้ได ้

การจะไดพ้บเห็นแสงเหนอืจงึไมส่ามารถยนืยนัไดว้า่จะเห็นหรอืไม ่ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ และความปลอด

โปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลาน ัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรบัเง ือ่นไขหากเกดิกรณีทีไ่มไ่ดพ้บเห็นแสงเหนอืนีด้ว้ย *** 



 

 
 

จากนัน้ น าทา่นชม อนสุรณ์สถานเรอืดาํนํา้ Kursk submarine memorial ทีบ่ันทกีรายชือ่และเหตกุารณ์ที่

ส าคัญทีเ่กดิขึน้ในขณะทีเ่กดิเหตเุรอืด าน ้าลม่ 

สดุพเิศษ กอ่นเขา้สนามบนิน าทา่นเดนิทางสูร่า้น MCDONALD’S ทีบ่นัทกึไวว้า่อยูเ่หนอืทีสุ่ดของโลก ใหท้า่น

ไดล้ิม้ลองรับประทานเบอรเ์กอรไ์ก ่หรอืเนือ้ 1 set พรอ้มนํา้ด ืม่ 

จากน ัน้  น าทา่นเตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงมอสโคว ์

 

 

 

 

 



 

13.10 น.  ออกเดนิทางจากเมอืงเมอรม์รังส ์สูม่อสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1321 

 

นํา้หนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งคํานวณนํา้หนกักระเป๋าสําหรบัการเดนิทาง หากเกนิ

ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บคา่นํา้หนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัชว่งวนัเวลา และสภาพอากาศ) 

 

15.30 น. ถงึ เมืองมอสโคว์ เดนิทางสู่ สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว(์Moscow Metro) ตื่นตากับการ

ผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยกีับสถาปัตยกรรมหลากหลายรปูแบบ เชน่การประดับดว้ยกระจกส ีหนิออ่น

เป็นตน้ น าทา่นเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิ ถนนอารบตั(Arbat Street) ทีต่ัง้อยูใ่นใจกลางของแหลง่

ประวตัศิาสตร ์และถอืวา่เป็นหนึง่ในยา่นโบราณทีส่ดุของมอสโคว ์ทีม่ชี ือ่ปรากฏในประวัตศิาสตรม์าตัง้แต่

ศตวรรษที1่5 โดยตลอดความยาว 1.8 กโิลเมตร ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคาเฟ่ 

และยังเป็นแหลง่ชมุนุมของศลิปินอนิดี ้ทีม่าโชวฝี์มอืกนัจัดแบบไมม่ใีครยอมใคร 

 

 
 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตลย์โุรปแบบฟิวช ัน่ 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอสโคว ์

วนัทีห่า้ ตลาดอสิไมโลโว ่• พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี • รา้นอาหารสดุหร ูTURANDOT •  จตัรุสัแดง  •  

มหาวหิารเซนตบ์าซลิ • หา้งสรรพสนิคา้กมุ • ชมโชวล์ะครสตัว ์

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น าท่านเขา้สู ่ตลาดอสิไมโลโว ่(Izmailovo Market)ตลาดสนิคา้หัตถกรรมและของเกา่อันลอืชือ่ 

ของประเทศรัสเซยีหรอืจตจัุกรแหง่ประเทศเทศรัสเซยีตลาดนี้เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของทีร่ะลกึ และ

ของเกา่ ของสะสมขนาดใหญแ่หง่กรงุมอสโคว ตัง้อยูท่ีส่ถานีรถไฟ Partisanskayaอยูท่างตะวันออกของ

กรุงมอสโคว ์เรยีกไดว้่า ราคาถูกทีสุ่ด และยังมใีหเ้ลอืกหลากหลาย อสิระแก่ท่านไดเ้ดนิเทีย่วชมและ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ 

 

 



 

จากนัน้ ชม พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี Museum Of 

Cosmonauticsนัน้นับวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ี

ความน่าสนใจอกีเเหง่ เพราะมันจะเเสดงใหคุ้ณเห็น

ถงึความยิง่ใหญ่ของรัสเซยีในชว่งปี ค.ศ.1960 ที่

เป็นยุคทีม่นุษยชาตกิ าลังสนใจในเรือ่งของทอ้งฟ้า 

เเละเกดิสงครามเย็นที่ท าใหพ้วกเขาเเละอเมรกิัน

ตอ้งขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพิชติอวกาศใหไ้ด ้

เเละรัสเซียก็นับว่ามีความโดดเด่นเเละส าเร็จใน

หลายๆ เรือ่งเลยก็ว่าได ้ซึง่เรือ่งราวทัง้หมดนัน้ถูก

จัด 

เเสดงไวท้ีพ่พิธิภัณฑเ์เหง่นี้ทีใ่ครมาเทีย่วชมเเลว้จะ

ตอ้งประทับใจอยา่งเเน่นอน 

 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารสุดหรู 

Turandot Restaurant  เชญิทกุทา่นลิม้รสชาติ

อาหารชัน้เยี่ยม กับบรรยากาศที่หรูหราที่สุดแห่ง

หนึง่ในมอสโคว สรา้งดว้ยงบประมาณ 50 ลา้นดอล

ล่าร์ ตกแต่งภายในเป็นสไตล์บารอคผสมผลาน

ระหวา่งจนีและฝรั่งเศส 

 

 
 

 

 

 



 

จากน ัน้ ชม จตัุรสัแดง(Red Square)

สถานที่ส าคัญใจกลางเมืองมอสโคว ์

สรา้งในสมัยครสิศตวรรษที ่17 ทีเ่ป็น

ศูนย์รวมเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เช่น 

งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการ

ประทว้งตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบันและ

ยังถอืไดว้า่เป็นจัตุรัสทีม่คีวามสวยงาม

มากที่สุดในโลก บรเิวณโดยรอบ ยัง

ประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคัญของ

ประเทศ อีกหลายแห่งที่สามารถ ได ้

ชม อันไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ

(Saint Basil’s Catherdral)

สถานทีท่ีซ่ ึง่ถกูยอมรับวา่สวยงามทีส่ดุ

ในเมืองมอสโคว์ จนไดร้ับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สรา้งขึ้นดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ 

ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสสีนัสวยงาม โดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ 

  

 
(Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจา้อวีานที ่4 จอม

โหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือ

กองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และดว้ยความสวย

สดงดงาม วจิติรบรรจงของวหิาร จงึท าใหเ้ป็นทีพ่อ

พระทัยของพระเจา้อีวานที่ 4 เป็นอย่างมาก จึงมี

ค าสั่งใหป้นูบ าเหน็จแกส่ถาปนกิ ดว้ยการควักลูกตา

ทัง้สองขา้งทิง้เสีย เพื่อไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถ

สรา้งสิง่สวยงามกวา่นี้ไดอ้กี การกระท าของพระองค์

ในครัง้นั้น ส่งผลใหทุ้กคนขนานนามว่า “พระเจา้อี

วานจอมโหด” (Ivan the terrible)  



 

จากนัน้ น าทา่นเขา้ชมและชอปปิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กมุ (GUM Department store)สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก่

ของเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม 

เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง แบรนดด์ังทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุน่ลา่สดุ 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู ้และตืน่ตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว ์

Circus Showโดยเป็นนักแสดงมอือาชพี พรอ้มกับเหลา่สัตวท์ีไ่ดรั้บการฝึกฝนมาอยา่งด ีหลังจากจบ

การแสดง ทา่นสามารถถา่ยภาพกบัสตัวแ์สนรูเ้พือ่เป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย  

 

 
** กรณีละครสตัวง์ดการแสดงซึง่บางกรณีงดการแสดงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่บรกิารสว่นนีใ้ห ้

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ทีเ่มอืงมอสโคว ์ มาตรฐานโรงแรมทอ้งถิน่

  รสัเซยี 

 

วนัทีห่ก พระราชวงัเครมลนิ • โบสถอ์สัสมัชญั •  มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์ 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดก าเนิดของ

ประวัตศิาสตรรั์สเซยีทีม่มีายาวนานในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีน่ี่เปรยีบเสมอืนหัวใจของ

กรงุมอสโคว ์อกีทัง้ยังเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์นกระทั่ง พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรง

เสด็จไปประทับ ณ พระราชวงัเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ชาวรัสเซยีเชือ่วา่ทีน่ี่เป็นทีส่ถติของพระเจา้ปัจจบุันเป็น

พพิธิภณัฑท์ีส่ าหรับการจัดประชมุของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ 



 

 
 

น าท่าน ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอรต์ัง้อยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลนิ สิง่ทีไ่ม่ควรพลาดชม 

ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโน

มาคจักรพรรดคิอนสแตนตนิ โมโนมาค

ไดพ้ระราชทานมงกุฎนี้ใหก้ับเจา้ชาย

ว ล า ดิ มี ร์  โ ม โ น ม า ค  ( Vladimir 

Monomakh) เมือ่ราว 700 ปีเศษ มา  

แลว้ สวยงามมาก ท าจากทองค า

ประดับดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) 

และอัญมณีล ้าค่าต่างๆ มากมาย และ

ไดใ้ชใ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์

อสัสมัชญัวหิารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่า

ส าคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่งสรา้งโดย

สถาปนกิชาวอติาเลยีน โดยสรา้งทับลง

บนโบสถไ์มเ้กา่ทีม่มีากอ่น แลว้ใชเ้พือ่ในการประกอบพธิรีาชาภเิษก และการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

ชมระฆงัพระเจา้ซารT์he Tsar Bellและปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์เป็นตัวอยา่งผลงานศลิปะชิน้โตอัน

เลือ่งชือ่ของรัสเซยี ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็นตัวดงึดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตา

ตัวเองแลว้คณุจะประทับใจกบัขนาดอนัมหมึาของทีน่ี่ 

จากนัน้ ชมมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ มหาวหิารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)

เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก ตัง้อยูต่ัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้า Moskva เมอืงมอสโก ประเทศ

รัสเซีย สรา้งขึน้ในสมัยของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดง

กตัญญตุาแดพ่ระเป็น 

เจา้ทีท่รงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลา

ก่อสรา้งนานถึง 45ปีในสมัยของสตาลิน เคยสั่งใหทุ้บท าลายมหาวิหารแห่งนี้ จนกระทั่งในสมัย

ประธานาธบิดบีอรสิเยลซนิ จงึไดม้กีารบรูณะขึน้มาอกีครัง้หนึง่ดว้ยเงนิบรจิาคและพลังความศรัทธาของ



 

ผูค้น ดังนัน้ทีน่ีจ่งึเป็นทีร่ักและศนูยร์วมจติใจของประชาชน มหาวหิารโดมทองแหง่นี้จงึกลายเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิใ์นการประกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาตทิางครสิตศาสนาของประเทศรัสเซยี 

 

 
 

*** หมายเหต ุหากวนัและเวลาทีจ่ะเขา้ชมมพีธิกีรรมทางศาสนาภายในวหิารจะไมส่ามารถเขา้ชมได ้โดยทาง

ทวัรจ์ะไมส่ามารถทราบล่วงหนา้เนือ่งจากเป็นการจดัการของทางโบสถป์ระเทศรสัเซยี ทาง

ทวัรฯ์ขอสงวนสทิธิ์ในการถ่ายรูปชมบรเิวณดา้นนอก ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไข

ดงักลา่ว*** 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิโดโมเดโดโว ่มอสโคว ์

22.05 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG 975 

 

** สําหรบัพเีรยีด 2-8 ธ.ค.62 // 28 ธ.ค.-3 ม.ค.63 // 1-7 ม.ค.63  ขากลบัเทีย่วบนิจะเปลีย่นเวลาบนิโดย

จะออกจากมอสโควเวลา 22.00 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูเิวลา 10.50 น. โปรแกรมทอ่งเทีย่วจะสลบัตามความ

เหมาะสมของเทีย่วบนิ 

**ท ัง้นีข้อความรว่มมอืลกูคา้กรณุาอา่นรายละเอยีดใหถ้ ีถ่ว้นกอ่นทาํการจองโปรแกรมทวัรท์กุคร ัง้หรอืหากมี

การซือ้ต ัว๋บนิภายใน  กรณุาสอบถามเจา้หนา้ทีก่อ่นทาํการออกต ัว๋ทกุคร ัง้** 

 

วนัทีเ่จ็ด          สนามบนิสวุรรณภมู ิ• กรงุเทพฯ  

11.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื  

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

หมายเหต ุ: หากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในรายการมกีารปิดโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยเป็นการปฏบิตักิาร

ทางรฐับาลหรอืหนว่ยงานในประเทศรสัเซยี ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัและเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นีล้กูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วกอ่นทาํการจองทกุคร ัง้ 

 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา มหศัจรรย.์..รสัเซยี ตามลา่หาแสงเหนอื เมอรม์งัค ์7 วนั 5 คนื  
บนิตรงสูม่อสโคว...โดยสายการบนิไทย(TG) 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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 

** คณะเดนิทางจาํนวน 30 ทา่นตอ่กรุป๊** 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ กรงุเทพฯ – มอสโคว ์- กรงุเทพฯ  

สายการบนิไทย Thai Airway(TG) และต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เสน้ทาง มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- 

มอสโคว ์ช ัน้ประหยดั  

ภาษนีํา้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class บนิภายในไป-กลบั มอสโคว-เมอรม์งัค-์มอสโคว  

     คา่ระวางนํา้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ,ุ นํา้ด ืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 

คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ําเทีย่วคนไทย 

ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

เง ือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจาํตวัของ

ผูเ้ดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

คา่ทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ 

ซกัรดี ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ, อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การ

นดัหยุดงาน,               การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 60 USD/ ทา่น 

 

 

 

 



 

เง ือ่นไขการสํารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 20 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทาง

หรอืยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาคา่ทวัรเ์พิม่ เพือ่ทําการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้า่น

ทราบลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืชําระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัมฉิะน ัน้ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาชําระ

กอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งทาํกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ ัง้หมด ยกเวน้

ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีง ือ่นไข

ใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเต็มจาํนวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไมม่เีง ือ่นไขใดๆ

ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทํา

การเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

เง ือ่นไขอืน่ ๆ : 

 กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) 

กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋หรอืชําระคา่ทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ 

หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

รบัผดิชอบทกุกรณี 

อาหาร 

 อาหารทีป่ระเทศรสัเซยี ทางทวัรจ์ะจดัท ัง้อาหารจนีและอาหารทอ้งถิน่ และอาหารสไตลย์โุรปแบบฟิวช ัน่ 

ซึง่รสชาตจิะเป็นไปตามสไตลร์สัเซยี อาจจะไมถ่กูปากคนไทยในบางมือ้  

 

โรงแรมทีพ่กั 

 สําหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น ัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 

ทา่น บรษิทัฯ                       ขอแนะนําใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) ซึง่ทา่น

จะตอ้งชําระค่าพกัเดีย่วเพิม่ เนือ่งจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญ่กบัเตยีงพบัเสรมิซึง่ไม่

สะดวกสบายในการพกั **กรณุาอา่นเงือ่นไขการจองแบบ 3 ทา่นหากลูกคา้พงึพอใจทางบรษิทัฯจะถอื

วา่ทา่นยอมรบัในเง ือ่นไขของหอ้งพกัดงักลา่ว**  

 โรงแรมในยโุรปสว่นใหญจ่ะเป็นหอ้งแบบ Twin เตยีงเดีย่ว 2 เตยีงในหอ้ง หอ้ง Double จะมนีอ้ยมาก

ในแตล่ะโรงแรมและสว่นใหญก็่จะเป็นลกัษณะการนําเตยีงมาชดิกนัใหเ้ป็น Double หากลูกคา้รเีควส

พกั Double ทางบรษิทัฯจะไมร่บัรองเรือ่งหอ้งใหเ้นือ่งจากระบบการจองแตล่ะโรงแรมจะไมส่ามารถ

ลอ้คหอ้งพกัไดจ้งึข ึน้อยูก่บัการจดัการของทางโรงแรมเป็นหลกั ท ัง้นีลู้กคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไข

ดงักลา่ว 

 การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดีย่ว Single หอ้ง

คู ่Twin/Doubleอาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละช ัน้ 

 โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรดัและไม่มอี่าง

อาบนํา้ ซึง่ข ึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง

กนั 

 กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 



 

 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ ราคา และรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบหาก

อายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ หนงัสอืเดนิทางหา้มขาด หา้มชํารดุ หา้มเปียกนํา้ หา้มสแตมป์ตวั

การต์นูหรอืสแตมป์อยา่งอืน่ทีไ่มใ่ชส่แตมป์จากศลุกากรของประเทศน ัน้ๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สําคญั

อยา่งยิง่ ไมเ่ชน่น ัน้พาสปอรต์ของทา่นจะไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้โดยทางทวัรจ์ะไมส่ามารถ

รบัผดิชอบใดๆไดท้กุกรณี 

 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่

อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจําตวั ซึง่ไมไ่ด้

เกดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระค่าใช้จ่ายใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ

ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่นํา้มนัหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight, Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่นํา้เงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธใน

การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้ 

อยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

 

 

 

 




