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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ• สนามบินโดโมเดโดโว่เมอืงมอสโคว์

     

07.30 น. พร้อมกนัที� สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 
Thai Airwaysโดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.30 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์
  บริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง 
 

 

 

 

 

 

17.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ่เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร** เวลาท้องถิ5นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 

นาํท่านเดินทางสู่ กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย

ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองที�น่าเที�ยวมากเมืองหนึ�ง ประกอบดว้ย

สถาปัตยกรรมทั/งเก่าและใหม่มีโบสถซึ์� งเป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามมากกวา่ 

จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์
มอสโควที์�สามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั/งหมด จึงทาํให้เลนิน ผูน้าํพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
แห่งนี/ เป็นที�ตั/งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื/นที�ดงักล่าวเป็นที�ตั/งของมหาวิทยาลยัมอสโคว์
ที�เก่าแก่ที�สุดและใหญ่ที�สุดในรัสเซีย

 
 

 

สนามบินโดโมเดโดโว่เมอืงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

       

สนามบินสุวรรณภูมิ ชั�น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 
โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ โดยเที�ยวบินที� TG974 
บริการอาหารและเครื5องดื5มบนเครื5อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั5วโมง

เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ่เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

เวลาท้องถิ5นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั5วโมง ** พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที�

กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอนัดบัเมืองที�ใหญ่ที�สุดของยโุรป เป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองที�น่าเที�ยวมากเมืองหนึ�ง ประกอบดว้ย

สถาปัตยกรรมทั/งเก่าและใหม่มีโบสถซึ์� งเป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามมากกวา่ 

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills) หรือเนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุง
มอสโควที์�สามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั/งหมด จึงทาํให้เลนิน ผูน้าํพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
แห่งนี/ เป็นที�ตั/งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื/นที�ดงักล่าวเป็นที�ตั/งของมหาวิทยาลยัมอสโคว์
ที�เก่าแก่ที�สุดและใหญ่ที�สุดในรัสเซีย 

 

ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ 

 ���� (-/-/เยน็) 

เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 

 
ชั5วโมง** 

เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว ่เมืองมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ

พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ที�

ครองอนัดบัเมืองที�ใหญ่ที�สุดของยโุรป เป็นศูนยก์ลาง

ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของประเทศ จดัวา่เป็นเมืองที�น่าเที�ยวมากเมืองหนึ�ง ประกอบดว้ย

สถาปัตยกรรมทั/งเก่าและใหม่มีโบสถซึ์� งเป็นสถาปัตยกรรมที�สวยงามมากกวา่ 200 แห่ง 

หรือเนินเขานกกระจอกจุดชมทศันียภาพของกรุง
มอสโควที์�สามารถชมดา้นล่างไดเ้กือบทั/งหมด จึงทาํให้เลนิน ผูน้าํพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตเลือกเนินเขา
แห่งนี/ เป็นที�ตั/งบา้นพกัของตน ปัจจุบนัพื/นที�ดงักล่าวเป็นที�ตั/งของมหาวิทยาลยัมอสโคว ์ซึ� งเป็นมหาวิทยาลยั
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เยน็ ����รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที,พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที,เมืองมอสโคว์ 

วนัที,สอง มอสโคว์• สนามบินเมอร์มรังส์ • เมอืงเมอร์มรังส์ • เมอืงคริอฟส์ • SNOW VILLAGE เมอืงหิมะ

ปฏิบัตกิารล่าแสงเหนือ  AUROLAR HUNTING   ����(เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า ���� บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที,พกั หรือ บริการอาหารแบบกล่อง SET BOX 

09.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว ์สู่เมืองเมอร์มรังส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที,ยวบินที, SU1320 

นํ8าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคํานวณนํ8าหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะ

มีการเรียกเก็บค่านํ8าหนักเพิ,มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี,ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และ

สภาพอากาศ) 

12.05น. เดินทางถึงเมืองเมอร์มรังส์เมืองท่าเรือ ตั/งอยู่บริเวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมีแหลมโคล่า ยื�นไปใน

มหาสมุทร และตั/งอยู่ในส่วนตะวนัตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย ทางดา้นทิศเหนือติดกบัประเทศนอร์เวย ์

ทางดา้นตะวนัตกติดกบัประเทศฟินแลนด ์

บ่าย  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหาร 

จากนั8น นาํท่านเดินทางสู่เมืองหิมะ (Snow Village) 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั5วโมงที�สร้างขึ/น 
จากหิมะทั/งหมด ใหท้่านไดช้มประติมากรรม 
นํ/าแขง็ ที�สร้างเป็นรูปต่าง ๆ อยา่งสวยงาม  
อาทิเช่น รูปปั/ น โบสถน์ํ/าแขง็ อุโมงคถ์ํ/า 
 และรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ จากนั/นให้ท่านสนุกสนาน และ ตื�นเตน้ กับการขบั รถสโนโมบิล (Snow 

mobile ride)รวมค่ารถตะลุยแดนหิมะ ท่านสามารถขบัรถไปบนลานหิมะที�กวา้งใหญ่ ถือได้ว่าเป็น

ประสบการณ์ที�สุดสนุกและตื�นเตน้เป็นอยา่งมาก(เปิดให้บริการตั�งแต่ 24 ธันวาคม 61–25 เมษายน 62) 

 

 

 

 

คํ,า   บริการอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารอาหารพื8นเมือง 
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ที,พกั HOTEL SEVERNAYA, KIROVSK หรือเทยีบเท่า มาตรฐานโรงแรมท้องถิ5นประเทศรัสเซีย 

21.00 น. นาํท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซึ� งเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ที�มีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะขึ/นในบริเวณแถบขั/วโลก ปรากฏการณ์ออ

โรร่าเป็นตวัอยา่งปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที�น่าทึ�งที�สุดที�เกิดขึ/นในอวกาศที�ใกลพ้ื/นโลก มนัอาจปรากฏจากสิ�ง

จางๆเป็นวงนิ�ง แลว้ระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุง่กระจายภายในเวลาไม่กี�วนิาที บางครั/ งจะปรากฏเหมือนมนั

จะแตะกบัพื/น หรือในเวลาอื�นอาจเห็นมนัพุง่สูงขึ/นสู่ทอ้งฟ้า  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที,สาม เมอืงคริอฟส์ • ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี8 • หมู่บ้านชาวซาม ิ •เมอืงเมอมงัค์ • เรือตดันํ8าแขง็พลงังาน

นิวเคลยีร์เลนิน • ปฏิบัตกิารล่าแสงเหนือ     ���� (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า ���� บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที,พกั 

จากนั8น นาํท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนขัแสนรู้ ที' ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี8พนัธ์ุสุนขัที'ฉลาดเฉลียวและ

แข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที'จะสามารถลากเลื'อนบนนํ- าแข็งหรือหิมะได้ด้วย ทั- งนี- ท่านยงัได้มี

ประสบการณ์ที'แสนสนุกในการนั'ง รถเทยีมสุนัขลากเลื,อนไดอี้กดว้ย 

 

*** ทั8งนี8ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี8 เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึ8นอยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั8น 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเงื,อนไขหากเกดิกรณทีี,ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนี8ด้วย*** 
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เที,ยง  ลิ8มรสอาหารท้องถิ,น ของชาวซามิ  

จากนั8น นาํท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวซามิ Sami village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง) ชมประเพณี 

วฒันธรรม ของชาวพื/นเมืองที�อยุ่อาศยัในแถวอาร์กติกที�เรียกกนัว่า แลปส์ (Lapps) หรือ แลปแลนเดอร์ 

(Laplanders) ซึ� งปัจจุบนัอาศัยอยู่ในพื/นที�ห่างไกลทางตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ และ

คาบสมุทรโคล่าของรัสเซีย ทั/งยงัไดรั้บการคุม้ครองภายใตส้นธิสัญญาระหวา่งประเทศของชนเผา่พื/นเมือง

อีกดว้ย บา้นของชาวซามิมีลกัษณะเป็นเต็นทรู์ปกรวย ดา้นในปกคลุมดว้ยหนงัและขนกวางเรนเดียร์ เพื�อให้

ความอบอุ่นและเป็นฉนวนกนัไฟไหม ้ตรงกลางเตน็ทจ์ะมีเตาผงิไฟขนาดใหญ่ ทั/งนี/ท่านไดช้ม สัตวพ์ื/นเมือง 

อย่างสัตวพ์ื/นเมือง อาทิเช่น กวางเรนเดียร์ และสุนขัไซบีเรียนฮสักี/   พร้อมกบัสนุกสนาน กบัการเล่นเกมส์

ทอ้งถิ�นของซามิ และสัมผสัประสบการณ์น่าตื�นเตน้กบัการ นั5งรถเทียมกวางเรนเดียร์**(ขึ�นอยู่กับสภาพ

อากาศเอื�ออาํนวย) 
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นาํท่านชม  เรือตัดนํ�าแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน(Ice breaker Lenin)เรือสําหรับการสํารวจอาร์กติค หรือ สงคราม

สอดแนม ซึ� งเป็นเรือทาํลายนํ/ าแข็งรุ่นแรกของโลก ที�ใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ เปิดตวัเมื�อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบ

ท่าในเมืองมูร์มนัสคแ์ห่งนี/  หลงัปลดระจาํการมากกวา่8 ปี ปัจจุบนัไดเ้ปิดให้สามารถเขา้ชมภายในตวัเรือ ที�มี

การตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ� งประกอบไปด้วยห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องบงัคบัการที�อยู่บนสุดของเรือ 

หอ้งแผนที� และสะพานกปัตนั เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

คํ,า  บริการอาหารคํ5า ณ ภัตตาคารญี5ปุ่น อาหารสไตล์ญี5ปุ่น ร้าน kay japanese food in Murmansk 

ที5พกั  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์ มาตรฐานท้องถิ5น 

21.00 น. นาํท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซึ� งเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ที�มีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมกัจะขึ/นในบริเวณแถบขั/วโลก ปรากฏการณ์ออ

โรราเป็นตวัอยา่งปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที�น่าทึ�งที�สุดที�เกิดขึ/นในอวกาศที�ใกลพ้ื/นโลก มนัอาจปรากฏจากสิ�ง

จางๆเป็นวงนิ�ง แลว้ระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุง่กระจายภายในเวลาไม่กี�วนิาที บางครั/ งจะปรากฏเหมือนมนั

จะแตะกบัพื/น หรือในเวลาอื�นอาจเห็นมนัพุง่สูงขึ/นสู่ทอ้งฟ้า  

  

 

 

 

*** ทั8งนี8ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี8 เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกําหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึ8นอยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั8น 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเงื,อนไขหากเกดิกรณทีี,ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนี8ด้วย *** 
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วนัที,สี, อนุสรณ์สถานอลัโยชา • อนุสรณ์สถานเรือดาํนํ8า  • เมอืงเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมอืงมอสโคว์ 

                         สถานนีรถไฟใต้ดนิ • ถนนอารบัต    ���� (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า  ���� บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที,พกั 

นาํท่านชม อนุสรณ์สถานอัลโยชา Alyosha Monumentอนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกบัทหารโซเวียต

และเหล่าลูกเรือนกับินเมื�อสมยัสงครามโลกที� 2 โดยสร้างขึ/นเพื�ออุทิศและรําลึกเหล่าทหารกองทพัของโซ

เวียตที�สามารถตรึงกองกาํลงั เพื�อหยุดย ั/ง การรุกรานของกองทพัเยอรมนั อนุสรณ์สถานแห่งนี/ ได้รับการ

ออกแบบจากสถาปนิกชาวรัสเซียนามวา่ Pokrovskyเป็นรูปปั/ นทหารถือปืน ที�มีขนาดใหญ่ สูงกวา่ 35.5 เมตร 

นํ/าหนกักวา่ 5,000 ตนั ประกอบดว้ยคาํจารึกต่างๆ เกี�ยกบัการสู้รบ และไดมี้วิธีเปิดอยา่งเป็นทางการเมื�อวนัที� 

19 ต.ค. 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั/น นาํท่านชม อนุสรณ์สถานเรือดํานํ�า Kursk submarine memorial ที�บนัทีกรายชื�อและเหตุการณ์ที�สําคญัที�

เกิดขึ/นในขณะที�เกิดเหตุเรือดาํนํ/าล่ม 

สุดพเิศษ ก่อนเขา้สนามบินนาํท่านเดินทางสู่ร้าน MCDONALD’S ที5บันทึกไว้ว่าอยู่เหนือที5สุดของโลก ให้ท่านไดลิ้/ม

ลองรับประทานเบอร์เกอร์ไก่ หรือเนื/อ 1 set พร้อมนํ/าดื�ม 

 

 

 

 

 

จากนั8น  นาํท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบิน เพื'อนาํท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมอสโคว ์

13.10 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์ สู่มอสโคว ์โดยสายการบินภายในประเทศ เที5ยวบินที5 SU1321 
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นํ8าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องคํานวณนํ8าหนักกระเป๋าสําหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบินจะ

มีการเรียกเก็บค่านํ8าหนักเพิ,มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี,ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา และ

สภาพอากาศ) 

15.30 น. ถึง เมืองมอสโคว ์ เดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์(Moscow Metro) ตื�นตากบัการผสมผสาน

ระหวา่งเทคโนโลยกีบัสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นการประดบัดว้ยกระจกสี หินอ่อนเป็นตน้ นาํ

ท่านเดินทางไปยงั ถนนคนเดิน ถนนอารบัต(Arbat Street) ที�ตั/งอยูใ่นใจกลางของแหล่งประวติัศาสตร์ 

และถือวา่เป็นหนึ�งในยา่นโบราณที�สุดของมอสโคว ์ ที�มีชื�อปรากฏในประวติัศาสตร์มาตั/งแต่ศตวรรษที�15 

โดยตลอดความยาว 1.8 กิโลเมตร ที�เตม็ไปดว้ยร้านอาหาร ร้านขายของที�ระลึก ร้านคาเฟ่ และยงัเป็นแหล่ง

ชุมนุมของศิลปินอินดี/  ที�มาโชวฝี์มือกนัจดัแบบไม่มีใครยอมใคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํ,า   บริการอาหารคํ,า ณ ภัตตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวชั,น 

ที,พกั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที,เมืองมอสโคว์ 

วนัที5ห้า ตลาดอสิไมโลโว่ • หอส่งสัญญาณโทรทศัน์ Ostankino Tower • พพิธิภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • จตุัรัสแดง   

                          มหาวหิารเซนต์ บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากมุ • ชมโชว์ละครสัตว์  ���� (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  ���� บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที,พกั 

จากนั8น นาํท่านเข้าสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสินคา้หัตถกรรมและของเก่าอนัลือชื�อ ของ

ประเทศรัสเซียหรือจตุจกัรแห่งประเทศเทศรัสเซียตลาดนี/ เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของที�ระลึก และของเก่า 

ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตั/งอยูที่�สถานีรถไฟ Partisanskayaอยูท่างตะวนัออกของกรุงมอสโคว ์

เรียกไดว้า่ ราคาถูกที�สุด และยงัมีใหเ้ลือกหลากหลายคุณภาพและราคา พร้อมใหอิ้สระแก่ท่านไดเ้ดินเที�ยวชม

และเลือกซื/อของที�ระลึก 
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จากนั/น นาํท่านสู่ตึกหอส่งสัญญาณโทรทศัน์ Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นววิเหนือเมืองหลวงของรัสเซียจากความสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในขณะเดียวกนัก็ทาํหนา้ที�ออกอากาศจากสถานีโทรทศัน์จาํนวนมากไปยงับา้นเรือนชาวรัสเซีย เดินทางไปที�

จุดชมววิของหอส่งสัญญาณนี/ เพื�อรับชมความบนัเทิงสดในรูปแบบของทิวทศัน์สุดอลงัการ หอส่งสัญญาณนี/

โดดเด่นอยูบ่นเส้นขอบฟ้าของมอสโกมาตั/งแต่ปี 1967 และเป็นหนึ�งในอาคารที�ยนือยูด่ว้ยตวัเองที�สูงที�สุดใน 

โลก หอนี/ เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก Nicolai Nikitineแต่ผูน้าํโซเวยีต Nikita Khruschevไดท้าํ 

การปรับเปลี�ยนไปอยา่งมากในระยะการวางแผน เหตุการณ์นี/ทาํให้สถาปนิกผูนี้/ วางหมวกไวใ้ตหิ้นที�ฐานหอ

เพื�อเป็นสัญลกัษณ์แสดงความเคารพต่อผูน้าํ ยืนที�ฐานเพื�อชื�นชมขนาดอนัน่าประทบัใจของโครงการที�มี

ตน้ทุนสูงถึง 65 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

เที5ยง นําท่านไปยังร้าน 7th
 HEAVEN RESTAURANT รับประทานมื�ออาหารสุดหรูที5ท่านจะได้สัมผัสกับ

บรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว์ ระดับความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 
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จากนั-น ชม พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย Museum Of Cosmonauticsนั/นนับว่าเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�มีความ

น่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดงให้คุณเห็นถึงความยิ�งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ.1960 ที�เป็นยุคที�

มนุษยชาติกาํลงัสนใจในเรื�องของทอ้งฟ้า เเละเกิดสงครามเยน็ที�ทาํให้พวกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเคี�ยวกนั

อยา่งหนกัเพื�อพิชิตอวกาศให้ได ้เเละรัสเซียก็นบัวา่มีความโดดเด่นเเละสําเร็จในหลายๆ เรื�องเลยก็วา่ได ้ซึ� ง

เรื�องราวทั/งหมดนั/นถูกจดัเเสดงไวที้�พิพิธภณัฑเ์เห่งนี/ ที�ใครมาเที�ยวชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจอยา่งเเน่นอน 
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จากนั8น ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที� 

สาํคญัใจกลางเมืองมอสโคว ์สร้างใน 

สมยัคริสศตวรรษที� 17 ที�เป็นศูนย ์

รวมเหตุการณ์สาํคญัต่าง ๆ เช่น งาน 

เทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประทว้ง 

ตั/งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและยงัถือได ้

วา่เป็นจตุัรัสที�มีความสวยงามมากที�สุด 

ในโลก บริเวณโดยรอบ ยงัประกอบไป 

ด้วยสถานที�สําคญัของประเทศ อีกหลายแห่งที�สามารถ ได้ชม อนัได้แก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint 

Basil’s Catherdral)สถานที�ที�ซึ� งถูกยอมรับว่าสวยงามที�สุดในเมืองมอสโคว ์จนได้รับการขนานนามว่า 

“โบสถลู์กกวาด” สร้างขึ/นดว้ยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสีสันสวยงาม โดยสถาปนิก 

ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมยัพระเจา้อีวานที� 4 จอมโหด เพื�อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบ 

ชนะเหนือกองทพัมองโกลที�เมืองคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจงของวิหาร จึงทาํให้เป็นที�

พอพระทยัของพระเจา้อีวานที� 4 เป็นอย่างมาก จึงมีคาํสั�งให้ปูนบาํเหน็จแก่สถาปนิก ดว้ยการควกัลูกตาทั/ง

สองขา้งทิ/งเสีย เพื�อไม่ให้สถาปนิคผูนี้/ สามารถสร้างสิ�งสวยงามกวา่นี/ ไดอี้ก การกระทาํของพระองคใ์นครั/ ง

นั/น ส่งผลใหทุ้กคนขนานนามวา่ “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  
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จากนั/น นาํท่านเขา้ชมและชอปปิงที� ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมที�เก่าแก่ของ

เมืองมอสโคว ์สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นห้างสรรพสินคา้ชั/นนาํจาํหน่ายสินคา้แบรนด์เนม เสื/ อผา้ 

เครื�องสาํอาง นํ/าหอม แบรนดด์งัที�มีชื�อเสียงที�เป็นรุ่นล่าสุด 

คํ,า   บริการอาหารคํ,า ณ ภัตตาคารจีน 

จากนั8น นาํท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตวแ์สนรู้ และตื�นตากบัการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว ์

Circus Showโดยเป็นนกัแสดงมืออาชีพ พร้อมกบัเหล่าสัตวที์�ไดรั้บการฝึกฝนมาอย่างดี หลงัจากจบการ

แสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกบัสัตวแ์สนรู้เพื�อเป็นที�ระลึกไดอี้กดว้ย **กรณีละครสัตว์งดการแสดง ซึ5งบาง

กรณงีดการแสดง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิTในการคืนค่าบริการส่วนนี�ให้ 
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ที,พกั  IZAMAILOVO DELTA หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว ที,เมืองมอสโคว์ มาตรฐานโรงแรมท้องถิ,นรัสเซีย 

วนัที,หก  พระราชวงัเครมลนิ • โบสถ์อสัสัมชัญ •  มหาวหิารเซนต์เดอะซาเวยีร์  ���� (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า ���� บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที,พกั  

นาํท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลินสัญลกัษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อนัเป็นจุดกาํเนิดของประวติัศาสตร์
รัสเซียที�มีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที�นี�เปรียบเสมือนหวัใจของกรุงมอสโคว ์อีก
ทั/งยงัเป็นที�ประทบัของพระเจา้ซาร์ทุกพระองคจ์นกระทั�ง พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทบั ณ 
พระราชวงัเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื�อวา่ที�นี�เป็นที�สถิตของพระเจา้ปัจจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ที�สําหรับ
การจดัประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดบัประเทศนาํท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี5แชมเบอร์ตั/งอยูอ่ยู่
ในเขตพระราชวงัเครมลิน สิ�งที�ไม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่ มงกุฎทองคาํของราชวงศโ์มโนมาคจกัรพรรดิคอนส
แตนติน โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกุฎนี/ ให้กบัเจา้ชายวลาดิมีร์ โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื�อราว 
700 ปีเศษ มาแล้ว สวยงามมาก ทาํจากทองคาํประดบัดว้ยขนเสือเซเบิล (Sable) และอญัมณีลํ/ าค่าต่างๆ 
มากมาย และได้ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวง
เก่าแก่ ที�ถือวา่สาํคญัที�สุดในเครมลิน ซึ� งสร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าที�มี 
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มาก่อน แลว้ใชเ้พื�อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
ใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยี�ยมชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาด
อนัมหึมาของที�นี� 

 

 

 

 

 

 

จากนั-น ชมมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที5เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง 

ใหญ่ที�สุดในรัสเซียและสูงที�สุดในโลก ตั/งอยูต่ ั/งอยู่ริมฝั�งแม่นํ/ า 

ขึ/นในสมยัของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที� 

เจ้าที�ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลา

ก่อสร้างนานถึง 45ปีในสมัยของสตาลิน เคยสั�งให้ทุบทําลายมหาวิหารแห่งนี/  จนกระทั�งในสมัย

ประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงได้มี

ผูค้น ดงันั/นที�นี�จึงเป็นที�รักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งนี/ จึงกลายเป็นสถานที�

ศกัดิl สิทธิl ในการประกอบพิธีกรรมที�สาํคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย

 

 

 

 

 

 

 

 

มาก่อน แลว้ใชเ้พื�อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ เป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะชิ/นโตอนัเลื�องชื�อของรัสเซีย ขนาดอนั

ใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยี�ยมชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาด

มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ หรือที5เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)

ใหญ่ที�สุดในรัสเซียและสูงที�สุดในโลก ตั/งอยูต่ ั/งอยู่ริมฝั�งแม่นํ/ า Moskva เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้าง

ขึ/นในสมยัของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที� 1เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัmุตาแด่พระเป็น

เจ้าที�ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลา

ปีในสมัยของสตาลิน เคยสั�งให้ทุบทําลายมหาวิหารแห่งนี/  จนกระทั�งในสมัย

ประธานาธิบดีบอริสเยลซิน จึงได้มีการบูรณะขึ/นมาอีกครั/ งหนึ� งดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของ

ผูค้น ดงันั/นที�นี�จึงเป็นที�รักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งนี/ จึงกลายเป็นสถานที�

ศกัดิl สิทธิl ในการประกอบพิธีกรรมที�สาํคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย

 

มาก่อน แลว้ใชเ้พื�อในการประกอบพิธีราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้า
เป็นตวัอยา่งผลงานศิลปะชิ/นโตอนัเลื�องชื�อของรัสเซีย ขนาดอนั

ใหญ่โตและความงดงามเป็นตวัดึงดูดใหผู้ค้นมาเยี�ยมชม ลองมาดูดว้ยตาตวัเองแลว้คุณจะประทบัใจกบัขนาด

Saviour Cathedral)เป็นวิหารที�

เมืองมอสโก ประเทศรัสเซีย สร้าง

เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะและแสดงกตญัmุตาแด่พระเป็น

เจ้าที�ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ใช้เวลา

ปีในสมัยของสตาลิน เคยสั�งให้ทุบทําลายมหาวิหารแห่งนี/  จนกระทั�งในสมัย

การบูรณะขึ/นมาอีกครั/ งหนึ� งดว้ยเงินบริจาคและพลงัความศรัทธาของ

ผูค้น ดงันั/นที�นี�จึงเป็นที�รักและศูนยร์วมจิตใจของประชาชน มหาวิหารโดมทองแห่งนี/ จึงกลายเป็นสถานที�

ศกัดิl สิทธิl ในการประกอบพิธีกรรมที�สาํคญัระดบัชาติทางคริสตศาสนาของประเทศรัสเซีย 
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เที,ยง บริการอาหารกลางวนัแบบ International Buffet  

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควร เดินทางเขา้สู่สนามบินโดโมเดโดโว ่มอสโคว ์

18.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที5ยวบินที5 TG 975 

 

วนัที,เจด็           สนามบินสุวรรณภูม•ิ กรุงเทพฯ  
07.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  

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

อตัราค่าบริการและเงื,อนไขรายการท่องเที,ยว 

วนัเดนิทางราคา รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มงัค์ 7 วนั 5 คนื  

โดยสายการบนิไทย(TG) 
เริ�มเดินทาง กลบัจากเดินทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี�ยว 

26 ธ.ค.61 01 ม.ค.62 TG974/TG975 76,900 76,900 75,900 6,000 

23 ม.ค.62 29 ม.ค.62 TG974/TG975 62,900 62,900 61,900 6,000 

09 ก.พ.62 15 ก.พ.62 TG974/TG975 64,900 64,900 63,900 6,000 

13 ก.พ.62 19 ก.พ.62 TG974/TG975 65,900 65,900 64,900 6,000 

20 ก.พ.62 26 ก.พ.62 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

02 ม.ีค.62 08 ม.ีค.62 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

13 ม.ีค.62 19 ม.ีค.62 TG974/TG975 62,900 62,900 61,900 6,000 

** คณะเดนิทางจาํนวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 

 

อตัราค่าบริการรวม 
�ตัVวเครื5องบินชั�นประหยดั Economy Class ไป - กลบัพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  
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สายการบินไทย Thai Airway(TG) และตัVวเครื5องบินภายในประเทศ เส้นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ ชั�น
ประหยดั  

�ภาษีนํ�ามันและภาษีตัVวทุกชนิด (สงวนสิทธิTเกบ็เพิ5มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 
�ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ�นเครื5อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
�ตัVวเครื5องบินชั�นประหยดั Economy Class บินภายในไป-กลบั มอสโคว-เมอร์มังค์-มอสโคว  
     ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ�นเครื5อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
�ค่าที5พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
�ค่าอาหารทุกมื�อตามรายการระบุ, นํ�าดื5มบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
�ค่าเข้าชมสถานที5ตามรายการระบุ 
�ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที5ท่องเที5ยวตามรายการระบุ 
�ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ5นและหัวหน้าทวัร์นําเที5ยวคนไทย 
�ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
�ภาษีหัก ณ ที5จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ5ม 7% 
�ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
�ค่านํ�าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี5เกนิกว่าสายการบินกาํหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 
�ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเครื5องดื5มที5สั5งเพิ5มพเิศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที5ไม่ได้

ระบุไว้ในรายการ 
�ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,               

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที5ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที5กรมแรงงานทั�งที5เมืองไทย และ
ต่างประเทศซึ5งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

�ค่าทปิไกด์ท้องถิ5น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั�งทริป 60 USD/ ท่าน 
 

เงื5อนไขการสํารองที5นั5งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิTคณะเดินทาง 20 ท่านขึ�นไป กรณไีม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื5อนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี5ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ5ม เพื5อทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 
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• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนที5เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วนัมิฉะนั�น ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลิกหรือเลื5อนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิTการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื5อนไขใด ๆ ทั�งสิ�น 

• ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิTการคืนเงินทั�งหมดโดยไม่มีเงื5อนไขใดๆทั�งสิ�น 

กรณเีจ็บป่วย : 

• กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ5งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื5อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที5ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื5อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

เงื5อนไขอื5น ๆ : 

• กรณีที5ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัVวภายใน เช่น (ตัVวเครื5องบิน, ตัVวรถทวัร์, ตัVวรถไฟ) กรุณา
สอบถามที5เจ้าหน้าที5ทุกครั�งก่อนทาํการออกตัVวหรือชําระค่าทวัร์เนื5องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี5ยนไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิTในการรับผดิชอบทุก
กรณี 

 

โรงแรมที5พกั 

� สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั�น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       
ขอแนะนําให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื5องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับ
เสริม  

� การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี5ยว Single ห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละชั�น 

� โรงแรมในยุโรปที5มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที5เป็นห้องเดี5ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบนํ�า ซึ5งขึ�นอยู่
กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั�น ๆ และห้องพกัแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

� กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ�นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิTในการปรับเปลี5ยนหรือย้ายเมือง เพื5อให้เกดิความเหมาะสม 
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รายละเอยีดเพิ5มเติม 

� บริษัทฯ มีสิทธิTในการเปลี5ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี5เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที5ยวบิน ราคา และรายการท่องเที5ยว สามารถเปลี5ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื5อท่องเที5ยว

เท่านั�น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้) 

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที5ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที5กรม
แรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ5งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ5งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื5อนไขนี�ในกรณทีี5เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ5งอาจจะปรับเปลี5ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ5งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที5ยว (ซึ5งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื5อนไขนี�ในกรณีที5เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ5งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที5ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื�อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ5งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที5เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที5ยวเองหรือในกรณทีี5กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี5การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที5กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที5ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิTที5จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั�งสิ�น 

� ตัVวเครื5องบินเป็นตัVวราคาพิเศษ กรณีที5ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื5อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี5ยนชื5อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ�น ตามอัตราค่านํ�ามันหรือค่าเงินแลกเปลี5ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิTปรับ
ราคาตัVวดังกล่าว 

� เมื5อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื5อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที5ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

� กรุ๊ปที5เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที5ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที5ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั�งหมด 

� กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ�าเงิน) เดินทางเพื5อการท่องเที5ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิTไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น 
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** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื,อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้า 

อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมดัจําเพื,อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 

 

 

 


