
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 
รายการ อาหาร โรงแรม 

B L D 

1 
� กรุงเทพฯ - มอสโก  TG974 : (10.15 น.-17.10 น.) 
เนนิเขาสแปรโ์ร่ - ประตูชัย TRIUMPHAL ARCH - เนนิเขาพอ
คลอนนาย่า   

  � 
Moscow 
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว 

2 

พระราชวังเครมลนิ - สสุานเลนนิ - จัตุรัสแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ 
- หา้งกมุ  
� มอสโก - มูรมั์นสก ์ SU 1316 (18.00 น.- 20.30 น.) 
 มูรมั์นสก ์- ตามล่าแสงเหนือ 

� � � 
Moscow 
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว 

 3 
หมู ่บา้นซาม ิ- ชมฟารม์กวางเรนเดยีร ์- ฟารม์สนุัขพันธุฮ์ ัสกี L  
ตามล่าหาแสงเหนือ 

� � � Murmansk 
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว 

 4 
อนุสรณ์สถานอัลโยชา - เรอืทําลายนํLาแข็งพลังงานนวิเคลยีรเ์ล
นนิ - ตามล่าหาแสงเหนือ 

� � � Murmansk 
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว 

 5 
�มูรมั์นสก ์- มอสโก  SU 1321 (13.10 น.- 15.30 น.) 
สถานีรถไฟใตด้นิ - โบสถเ์ซนตซ์าเวยีร ์  

� � � Moscow 
โรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว 

 6 
มอสโก - ตลาดอสิไมลอฟ - พระราชวังไมโ้คโลเมนสโกเย่   
� มอสโก - กรงุเทพฯ  TG 975 : (18.40 น.- 07.30 น.)) 

� �   

 
Highlight : 

ตามลา่หาแสงเหนอื 

พระราชวงัเครมลนิ 

จัตรัุสแดง 

วหิารเซนตบ์าซลิ 

หมูบ่า้นซาม ิ

ฟารม์กวางเรนเดยีร ์

ฟารม์สนัุขพันธุฮ์ัสกีL   

พระราชวังไมโ้คโลเมนสโกเย่ 

น̂ังรถลากเลือ̂นโดยกวางเรนเดยีร ์  

น̂ังรถเทยีมสนัุขฮัสกีLลากเลือ̂น   

ขับรถสโนวโ์มบลิ  

 



 

  

 

 

 7  08.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิ  
 

 

DAY 1 

กรุงเทพฯ – มอสโก – เนนิเขาสแปรโ์ร่ - ประตชูัย TRIUMPHAL ARCH - เนนิเขาพอคลอนนาย่า   

( - / - / D ) 

 

 

08.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชั Lน 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI AIRWAYS 

มบีรกิารอาหารรอ้นพรอ้มเครือ̂งดืม̂บนเทีย̂วบนิ 

10.50 น. เดนิทางสูก่รงุมอสโก ประเทศรัสเซยี โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 974 

17.10 น. เดนิทางถงึกรงุมอสโก ประเทศรัสเซยี   

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั   โรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว (มอสโก) 

 

DAY 2 

พระราชวังเครมลนิ - สสุานเลนนิ - จัตรัุสแดง - วหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งกมุ 

มรูม์ันสก ์- ตามล่าแสงเหนือ ( B / L / D ) 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พระราชวงัเครมลนิ  ตั Lงอยูร่มิชายฝ̂ังแมนํ่Lามอสโก และแมนํ่Lาเนกลนินายา สรา้งขึLนเพือ̂เป็นทีป̂ระทับ

ของพระเจา้ซารผ์ูค้รองเมอืงทกุพระองค ์จนกระทั^งสมัยของพระเจา้ปีเตอรม์หาราชทีท̂รงยา้ยเมอืง

หลวงไปอยูน่ครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  จนเมือ̂เปลีย̂นแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมวินสิตจ์งึ

ไดย้า้ยเมอืงหลวงกลับมา ระฆังพระเจา้ซาร ์วา่กันวา่เป็นระฆังทีใ̂หญท่ีใ̂นโลก สงู 6.14 เมตร หนัก 

200 ตัน ซึง̂ตั Lงใจว่าถา้ระฆังใบนีLหล่อเสร็จสมบูรณ์ ก็จะไดนํ้าไปแขวนไวท้ี ̂หอระฆังอวีาน ซึง̂อยู่

ภายในเครมลนิ จัตุรัสมหาวหิาร ซึง̂เป็นที^ตั Lงของวหิาร 3 หลังที^สําคัญ คือ โบสถอ์ันนันซเิอชั^น 

(Cathedral of the Annunciation) โบสถอ์ารค์าเกล (Cathedral of St. Michael the Archangel) และโบสถท์ี^

เกา่แกแ่ละสําคัญทีส̂ดุในเครมลนิก็คอื Cathedral of The Dormition หรอืรูจั้กกันในชือ̂โบสถอ์ัสสัมชัน 

(Assumption) สรา้งเพือ̂เป็นทีร̂ะลกึถงึการสิLนพระชนมข์องพระแมม่ารยี ์ผูใ้หกํ้าเนดิพระเยซ ูปืนใหญ่

พระเจา้ซาร์ สรา้งขึLนในปี 1586 และเป็นผลงานชิLนเอกของ Andrei Chokhov ผูเ้ชีย̂วชาญดา้นปืน

ใหญ่ทีไ̂ดรั้บการยอมรับ ดจูากชือ̂ก็น่าจะทราบวา่ปืนนีLสรา้งขึLนตามโองการของพระเจา้ซารใ์นสมัย

นัLน น̂ันคอื Feodor Iannovich ตืน̂ตะลงึกบัลํากลอ้งขนาด 890 มลิลเิมตรทีน่̂าจะเป็นหนึง̂ในปืนใหญท่ี^

ใหญท่ีส̂ดุในโลก แตปื่นนีLไมเ่คยใชง้าน และตั Lงอยูอ่ยา่งสงบในจัตรัุส หอระฆังพระเจา้อวีาน เป็นหอ

สงู 81 เมตร มโีดมสทีองอยูบ่นยอด มรีะฆังทั Lงหมด 34 อนั แขวนลดหลั^นกนัมาตามชั Lนตา่งๆ ถอืวา่



 

  

 

 

เป็นหอระฆงัทีส̂งูทีส̂ดุ สรา้งขึLนมาระหวา่งครสิศตวรรษที ̂17-19 สมยัทีพ̂ระเจา้นโปเลยีนบกุยกุเครม

ลนิไดสํ้าเร็จในปี ค.ศ.1812 ก็ไดทํ้าลายหอระฆังแห่งนีL แต่เนื^องจากเป็นอาคารทีส̂รา้งค่อนขา้ง

แข็งแรงจงึอยูไ่ดม้าถงึทกุวนันีL  สสุานเลนนิ ทีเ̂ก็บศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง ซึง̂เก็บรักษารา่งของว

ลาดมีรี ์เลนนิ ผูนํ้าคนสําคัญของคอมมวินสิต ์และเปิดใหป้ระชาชนทั^วไปสามารถเขา้ไปเคารพศพ

ได ้

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จัตรัุสแดง เวทขีองเหตกุารณ์สําคัญในประวัตศิาสตรรั์สเซยี สรา้งในครสิตศ์ตวรรษที ̂17 ถา่ยรูปกับ

สถาปัตยกรรมต่างๆ ทีอ̂ยู่รายรอบจัตุรัสแดง ความยิง̂ใหญ่และความสวยงามของทัศนียภาพของ

จัตรัุสแดง สะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศรัสเซยีไดเ้ป็นอยา่งด ีความยิง̂ใหญบ่วก

กบัศลิปะและความงาม วหิารเซนตบ์าซลิ นําถา่ยถา่ยรปูกบัวหิารเซนตบ์าซลิ สรา้งในสมัยพระเจา้อี

วานที ̂4 จอมโหด ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ มยีอดโดม 9 ยอดหลากสสีันสวยงาม ถอืไดว้่าเป็น

สญัลักษณ์ของประเทศรัสเซยีเลย เพราะใครมาทีม̂อสโก สิง̂แรกทีต̂อ้งขาดไมไ่ดเ้ลยก็คอืการไดม้า

เทีย̂วทีจ̂ตรัุสแดง และถา่ยรปูคูก่บัวหิารเซนตบ์าซลิแหง่นีL  

หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM) ถอืเป็นแห่งพักพงิที^ดทีี^สุดสําหรับนักท่องเทีย̂วทีเ̂ดนิตระเวนถ่ายรูป

บรเิวณจัตุรัสแดงกันจนเหนื^อย รวมถงึเป็นจุดนัดพบหรือรวมตัวกัน เป็นหา้งทีภ̂ายนอกดูสวยงาม

ตระการตา สรา้งไดว้จิติรรับกบัอาคารทีย̂ ิง̂ใหญท่ีอ̂ยูบ่รเิวณโดยรอบ 

นําคณะเดนิทาง สู ่สนามบนิเมอืงมอสโก เพื�อบนิสู ่เมอืงมรูม์นัสก ์

18.00 น. เดนิทางสูเ่มอืงมรูม์นัสก ์โดยสายการบนิ AEROFLOT เที�ยวบนิที� SU 1316 

20.30 น. เดนิทางถงึเมอืงมรูม์นัสก ์

ตามลา่หาแสงเหนอื หรอื แสงออโรรา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ̂ะปรากฏในตอนกลางคนืยาม

ทีท̂อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่นัLน ซึง̂ แสงออโรรา่จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ̂าดผา่นทอ้งฟ้า

ยามคํ^าคนื ***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบ

ล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ̂ะไดเ้ห็นขึLนอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย̂นไดต้ามความ

เหมาะสม *** 

ที�พกั   โรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว (มรูม์นัสก)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

DAY 3 

หมูบ่า้นซาม ิ- ชมฟารม์กวางเรนเดยีร ์- ฟารม์สนัุขพันธุฮ์ัสกีL - ตามลา่หาแสงเหนือ ( B / L / D ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ เมอืงโลโวซโีร่ LOVOZERO (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั^วโมง) ตั Lงอยู่ทางตอนใต ้

ของมูร์มังสก ์เป็นที^ตั Lงของ หมู่บา้นซาม ิหมู่บา้นชาวพืLนเมืองแห่งเขตทุนดรา้ สัมผัสถงึวถิีชวีติ 

ศลิปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืLนเมอืงซามทิีใ̂ชช้วีติอาศัยอยูต่ั Lงแตบ่รรพบรุุษ

ในแถบตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดั Lงเดมิ ชม

ฟารม์กวางเรนเดยีร ์โดยเลีLยงเพือ̂ใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางรวมทั Lงเป็นสัตวเ์ศรษฐกจิและสัมผัส

ประสบการณ์ น̂ังรถลากเลื^อนโดยกวางเรนเดียร์  รถสโนว์โมบิล อีกทั Lงท่านจะไดศ้ึกษา

ประวัตศิาสตรแ์ละสัมผัสวถิชีวีติของชาวซาม ิโดยใชช้วีติตามหลักธรรมชาต ิยดึถอืหลัก ธาตุทั Lงสี ̂

คอื ดนิ นํLา ลม และไฟ และปัจจัยในการดํารงชวีติหา้ขอ้คอื ความรัก ความสขุ โชคชะตา เวรกรรม 

และสขุภาพ ***หมายเหต ุ: ในกรณีทีห̂มิะนอ้ย จะมกีจิกรรมอืน̂ๆชดเชยให*้** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ฟารม์สนัุขพันธุฮ์ัสกีL ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสนัุขแสนรู ้เป็นพันธุท์ีเ̂ฉลยีวฉลาดและแข็งแรง

มาก โดยอาศัยอยูใ่นเขตหนาว ซึง̂ชาวแลปป์ไดเ้ลีLยงสนัุขพันธุน์ีLเพือ̂ใชใ้นการลากเลือ̂นบนนํLาแข็ง

หรือหมิะ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์ น̂ังรถเทียมสุนัขฮัสกีLลากเลื^อน โดยที^ฟาร์มนีLจะบรกิาร

ตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพืLนเมอืง กบับรรยากาศตอ้นรับทีแ̂สนจะอบอุน่ และพลดิเพลนิ ตืน̂เตน้

กับการ ขับรถ SNOW MOBILE ตะลุยหิมะที^ท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานนํL าแข็งซึ^งเป็น

ประสบการณ์สดุสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิง̂ ***หมายเหต ุ: ในกรณีทีห̂มิะนอ้ย จะมกีจิกรรมอืน̂ๆชดเชยให*้** 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ตามลา่หาแสงเหนอื หรอื แสงออโรรา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ̂ะปรากฏในตอนกลางคนืยาม

ทีท̂อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่นัLน ซึง̂ แสงออโรรา่จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ̂าดผา่นทอ้งฟ้า

ยามคํ^าคนื ***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบ

ล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ̂ะไดเ้ห็นขึLนอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย̂นไดต้ามความ

เหมาะสม *** 

ที�พกั   โรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว (มรูม์นัสก)์ 

 

DAY 4 

อนุสรณ์สถานอัลโยชา - เรอืทําลายนํLาแข็งพลังงานนวิเคลยีรเ์ลนนิ - ตามลา่หาแสงเหนือ ( B / L / D ) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

อนุสรณ์สถานอัลโยชา อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซยีกับทหารโซเวยีตและเหลา่ลกูเรอืนักบนิเมือ̂

ครั LงสงครามโลกครัLงที ̂2 โดยสรา้งขึLนบนเนนิเขาทีส̂ามารถมองเห็นทัศนียภาพของอา่วโคลา่ เพือ̂

อุทศิใหก้ับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที^สามารถตรึงกองกําลังเพื^อหยุดยั Lงการรุกคืบจาก

กองทัพเยอรมัน อนุสรณ์แหง่นีLไดรั้บการออกแบบจากสถาปนกิชาวรัสเซยีนาม POKROVSKY โดย

เริม̂ก่อสรา้งขึLนเมื^อปี 1974 เป็นรูปปัLนทหารถือปืนที^มีขนาดใหญ่และมีความสูงกว่า 35.5 เมตร 

นํLาหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบไปดว้ยคําจารกึต่างๆ เกีย̂วกับการสูร้บและไดม้พีธิเีปิดอย่างเป็น

ทางการ เมือ̂วนัที ̂19 ตลุาคม 1974  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เรอืทําลายนํLาแข็งพลังงานนวิเคลยีรเ์ลนนิ เรอืสําหรับการสํารวจอารก์ตกิหรอืสงครามสอดแนม ซึง̂

เป็นเรอืตัดนํLาแข็งรุ่นแรกของโลกและของรัสเซยีทีใ̂ชพ้ลังงานนวิเคลยีร ์เปิดตัวเมือ̂ปี ค.ศ. 1957 

จอดเทียบท่าอยู่ในเมืองมูร์มันสกแ์ห่งนีLหลังปลดประจําการมากกว่า 8 ปี ในอดีตเรือลํานีLใชต้ัด

นํLาแข็งเพือ̂เปิดทางนํLาแข็งใหเ้รอืเดนิสมทุรในการขนสง่สนิคา้ ปัจจุบันเปิดใหผู้ท้ีส̂นใจและบุคคล

ทัว̂ไปเขา้ชม 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ตามลา่หาแสงเหนอื หรอื แสงออโรรา่ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิทีจ̂ะปรากฏในตอนกลางคนืยาม

ทีท̂อ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่นัLน ซึง̂ แสงออโรรา่จะปรากฏเป็นแสงสเีขยีวทีพ̂าดผา่นทอ้งฟ้า



 

  

 

 

ยามคํ^าคนื ***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดหรือทราบ

ล่วงหนา้ได ้โอกาสทีจ̂ะไดเ้ห็นขึLนอยู่กับสภาพอากาศเป็นสําคัญ และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย̂นไดต้ามความ

เหมาะสม *** 

ที�พกั   โรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว (มรูม์นัสก)์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DAY 5 

มรูม์ันสก ์- มอสโก - สถานีรถไฟใตด้นิ - โบสถเ์ซนตซ์าเวยีร ์ (B / L / D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิมรูม์นัสก ์เพื�อเดนิทางสู ่กรงุมอสโก 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัที�สนามบนิ 

13.10 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมอสโก โดยสายการบนิ AEROFLOT เที�ยวบนิที� SU 1321 

15.30 น. เดนิทางถงึเมอืงมอสโก  

นําทกุทา่นเทีย̂วชม สถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโก นําทา่นสมัผัสชชวีติชาวมอสโกในการน̂ังรถไฟใต ้

ดนิ ซึง̂ไดรั้บการยกยอ่งจากทั^วโลกวา่เป็นสถานี  รถไฟใตด้นิทีส̂วยทีส̂ดุในโลก ซึง̂ในแตล่ะสถานี

จะมกีารตกแต่งที ̂ แตกต่างกัน ในปัจจุบันรถไฟใตด้นิทีก̂รุงมอสโกมถีงึ 11 สาย 156 สถานี ดว้ย

ความยาวทั Lงหมด 26 กโิลเมตร  โบสถเ์ซนตซ์าเวยีร ์แวะถา่ยภาพมหาวหิารใจกลางเมอืง สรา้งเป็น

อนุสรณ์ที^รัสเซยีมีชัยชนะต่อกองทัพนโปเลียนในปี ค.ศ.1812 เป็นวหิารที^ยังใชทํ้าพธิีการทาง

ศาสนาอยูใ่นปัจจบุนั  (หากมพีธิกีรรมทางศาสนา จะไมส่ามารถเขา้ชมภายในได)้ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

ที�พกั  โรงแรมมาตรฐานระดบั 4 ดาว (มอสโก) 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 6 

มอสโก - ตลาดอสิไมลอฟ - พระราชวังไมโ้คโลเมนสโกเย ่- สนามบนิมอสโก    (B / L / D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ตลาดอสิไมลอฟ หรือ IZMAILOVSKY MARKET เป็นตลาดที^น่าเดนิ เวลาไปเมืองไหน แลว้มี

โอกาสไดไ้ปเดนิตลาดของเมอืงนัLนๆ ก็จะทําใหเ้ราไดส้ัมผัสวถิชีวีติของคนเมอืงนัLนไดเ้ป็นอยา่งด ี

ตลาดกลางแจง้ ดูโปร่งโล่งเดนิสบาย เป็นตลาดทีสํ̂าหรับนักท่องเทีย̂วทั Lงต่างชาตแิละคนรัสเซยี

เองก็มาเดนิหาซืLอของทีน̂ี^ดว้ยเชน่กัน มขีองหลากหลายใหเ้ลอืกซืLอเลอืกชม เหมาะสําหรับเดนิหา

ซืLอของฝากกลบัเมอืงไทยเป็นอยา่งยิง̂ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

โคโลเมนสโกเย่ แวะถ่ายรูป พระราชวังไมซ้ ึง̂ตั Lงอยู่รมิฝ̂ังแม่นํLามอสโก เป็นพระราชวังเก่าแก่ที^

สะทอ้นใหเ้ห็นถงึการใชช้วีติของชนชั Lนสงูในอดตี ทีย̂ังไมม่เีครือ̂งอํานวยความสะดวก โดยจะตอ้ง

พึง̂พาขา้ราชบรภิารทีต̂อ้งคอยรับใชใ้กลช้ดิ ไม่ว่าจะเป็นการตม้นํLาอุ่นใหเ้จา้นายอาบ ฯลฯ ตั Lงแต่

สมัยพระเจา้อเล็กซสิบดิาของพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ซึง̂ไดร้ะดมชา่งฝีมอืเยีย̂มกวา่สองแสนคนเพือ̂

มาสรา้งพระราชวงัแหง่นีLโดยเฉพาะ  

นําคณะเดนิทางสู ่สนามบนิมอสโก เพื�อเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ 

18.40 น. เดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เที�ยวบนิที� TG 975 

 

DAY 7 

กรุงเทพฯ  

 

07.30 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

*********************************** 

** รายการเขา้ชมสถานทีอ̂าจสลบัปรับเปลีย̂นไดต้ามความเหมาะสม ** 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาตอ่ทา่น พกัเดี�ยว 

13-19 พฤศจกิายน 2562 

72,900.- 7,500.- 

4-10 ธนัวาคม 2562 

21-27 ธนัวาคม 2562 

15-21 มกราคม 2562 

13-19 กมุภาพนัธ ์2563 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

�  คา่ตั}วเครือ̂งบนิ ไป-กลบั ชั Lนประหยดั และคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที ̂ตามทีร̂ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

�  คา่ตั}วเครือ̂งบนิภายในประเทศ 

�  คา่ทีพั̂ก ดงัทีร̂ะบใุนรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

�  คา่อาหาร ดงัทีร̂ะบใุนรายการ 

�  คา่เขา้ชม ดงัทีร̂ะบใุนรายการ 

�  นํLาดืม̂บรกิารตลอดการเดนิทาง  

�  หวัหนา้ทวัรไ์ทยดแูลตลอดการเดนิทาง 

�  ไกดท์อ้งถิน̂ดแูลตลอดการเดนิทาง 

�  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางตามเงือ̂นไขกรมธรรม ์การประกนัการเดนิทางหมูค่ณะ 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

� คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ̂งดืม̂ นอกเหนอืรายการทวัร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

� คา่นํLาหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ̂กนิกวา่สายการบนิกําหนดและสายการบนิเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย 



 

  

 

 

� คา่ธรรมเนยีมทําหนังสอืเดนิทาง  

� คา่ภาษีหกั ณ ทีจ̂า่ย และคา่ภาษีมลูคา่เพิม̂ 

� ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที^พัก (ทางบรษัิทฯไม่ไดจั้ดใหแ้ก่ท่านเนื^องจากป้องกันการสูญหายจาก

มจิฉาชพีทีแ̂ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพั̂ก และเพือ̂ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักสําหรับทกุทา่น) 

� คา่ทปิไกดท์อ้งถิ�น คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์ (ลกูคา้ 1 ทา่น ชําระ 50 USD/ทรปิ) 

 

 

 

 

เง ื�อนไขในการจองทวัร ์

1. สําหรับการจอง กรณุาชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสําเนาหนังสอืเดนิทาง 

2. ชาํระยอดทั Lงหมดกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั 

3. หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

อตัราคา่เดนิทางและตั}วโดยสารนีLเป็นอตัราราคาพเิศษ บรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งออกตั}วโดยสาร ตามเงือ̂นไขและ

กําหนดของสายการบนิ ดงันัLน จะไมส่ามารถขอรฟัีนดห์รอืคนืเงนิไดท้กุกรณี    

หากทา่นมคีวามจําเป็นตอ้งยกเลกิการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิมัดจําบางสว่น หรอืทั Lงหมด โดย

พจิารณาตามคา่ใชจ้า่ยทีเ̂กดิขึLนจรงิ 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีทีผู̂เ้ดนิไม่ถงึ 20 ท่าน และทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิ 

ทั LงนีLโดยหกัเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ̂กดิขึLนตามจรงิ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ทีจ̂ะเปลีย̂นแปลงรายละเอยีดบางประการ  รายการทอ่งเทีย̂วบางสถานที ̂เมือ̂เกดิเหตจํุาเป็น

สดุวสิยั และไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส̂ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน̂อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้

ทวัร ์เชน่ ภยัธรรมชาต ิปัญหาการเมอืง เป็นตน้ 

3. เนื^องจากรายการทัวรน์ีLเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆ หรือถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี 

4. เมื^อท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรือทั Lงหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทหรือชําระโดยตรงกับทาง

บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ̂นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ̂ดร้ะบไุวโ้ดยทั Lงหมด 



 

  

 

 

5.ในกรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะสํารองตั}วเครือ̂งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง̂อยา่งใด 

กรุณาแจง้และสอบถามมายังบรษัิทฯ ทั LงนีL  ควรจะใหบ้ริษัทฯ ยืนยันสถานะการเดนิทาง ก่อนที^ท่านจะสํารอง

ยานพาหนะ 

 

 
 


