
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามลา่แสงเหนือเต็มอ่ิม | นัง่รถสนุขัลากเลอืนและกวางลากเลือ่น | พระราชวงัเครมลนิ | พิพิธภณัฑ์อวกาศ 

| ลอ่งเรือแม่น า้มอสโคว์ | ชมโชว์พระราชวงันิโคลสั| ขบัขี่สโนว์โมบิล| เข้าชมพระราชวงัฤดหูนาว 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

RUSSIA AURORA HUNTING 
รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก ตามล่าแสงเหนือ   

9 DAYS 7 NIGHTS 

เดนิทาง ธันวาคม 62 – มีนาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง 75,900.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว์  

วนัท่ี 2. มอสโคว์ – (บนิภายใน) มร์ูมนัสค์ – พพิธิภณัฑ์เรือท าลายนํ้าแขง็พลงันิวเคลียร์ – อนสุาวรีย์อโลชา – ขบัข่ีสโนว์โมบลิ – น าท่านตามล่า
แสงเหนือ     
วนัท่ี 3. หมูบ้่านซาม ิ– ฟาร์มสนุัขฮสักี ้– นัง่รถสนุขัลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน – มร์ูมนัสค์ – น าท่านตามล่าแสงเหนือ 

วนัท่ี 4. มร์ูมนัสค์ – (บนิภายใน)  นครเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก  - พระราชวงัแคทเธอรีน  - ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวงันิโคลสั 

วนัท่ี 5. ชมปอ้มปีเตอร์ แอนด์ พอล  -  พพิธิภณัฑ์เฮอร์มเิทจ – มหาวหิารเซนต์ไอแซค – ถ่ายรูปคูก่ับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้

วนัท่ี 6. นัง่รถไฟดว่น SAPSAN TRAIN สูก่รุงมอสโคว์  – สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโค – วหิารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบตั – รับประทานอาหาร

ระหวา่งลอ่งเรือแมน่ า้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 

วนัท่ี 7. มอสโคว์ – พระราชวงัเครมลนิ – พิพธิภณัฑ์อารเมอร่ี – จตัรัุสแดง – วหิารเซนท์บาซิล – ละครสตัว์          

วนัท่ี 8. IZMAILOVO  MARKET – พพิธิภณัฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบนิ                                            

วนัท่ี 9. กรุงเทพฯ 



 
 
 
 
 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มอสโคว์  
11.00 น. 

 
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู4 เคาน์เตอร์ H,J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าท่ี
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

14.00 น. ออกเดนิทางตอ่สูก่รุงมอสโคว์ โดยสายการบนิไทย TG974 
20.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพนัธรัฐรัสเซีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผ่านขัน้ตอนการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว จากนัน้น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 2 
มอสโคว์ – (บินภายใน) มูร์มันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือท าลายน า้แข็งพลัง
นิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา – ขับรถสโนว์โมบิล – น าท่านตามล่าแสง
เหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิมอสโคว์ 

 .... น. ออกเดนิทางสูม่ร์ูมนัสค์ โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..…..  
(ใช้เวลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 

.... น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจากรับสัมภาระแล้ว โดยเมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ 
(Murmansk Oblast) ตัง้อยู่บริเวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมุทร เป็นเมืองท่ีอยู่ติดกับประเทศ
ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในการมุง่หน้าออกสูอ่าร์คตกิ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือท าลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือท าลาย

น า้แขง็พลงันิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตวัเม่ือปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจ าการแล้ว ปัจจบุนัเป็นพพิธิภณัฑ์ได้ให้นกัท่องเท่ียวได้เข้าชม 
จอดเทียบท่าอยู่ท่ีเมืองมร์ูมนัสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือล านีใ้ช้ตดัน า้แข็งเพ่ือเปิดทางน า้แข็งให้เรือเดินสมทุรในการขนส่งสนิค้า 
โดยในปัจจุบนัยังมีเรือทีปฏิบตักิารตดัน า้แข็งอยู่ ***กรณีที่ไม่สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าท่าน

ถ่ายรูปด้านนอกและคืนเงนิจ านวน 10 USD *** จากนัน้น าท่านชมอนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ท่ีสร้างขึน้เพ่ืออทุิศ
ให้กบัเหลา่ทหารกองทัพของโซเวียตท่ีสามารถตรึงกองก าลงัเพ่ือหยุดยัง้การรุกคืบจากกองทัพเยอรมนั เป็นรูปปัน้ขนาดสงูถึง 35.5 
เมตร สงูเป็นอันดบัสองของรัสเซียและมีน า้หนักกว่า 5,000 ตนั จากนัน้น าท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ให้
ท่านได้สนกุตื่นเต้นกบัลานน า้แขง็กว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สดุสนกุและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า   

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที่จะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็น
แสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถ
ก าหนดหรือทราบลว่งหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสม*** 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 
หมู่บ้านซาม ิ– ฟาร์มสุนัขฮัสกี ้– น่ังรถสุนัขลากเล่ือนและกวางลากเล่ือน – 
มูร์มันสค์ – น าท่านตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูห่มู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมูบ้่านชาวพืน้เมืองซามนีิ ้ท่านจะได้สมัผสัถึงวถีิชีวติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี 

และการแตง่กายของชาวพืน้เมืองซามท่ีิใช้ชีวิตอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบรุุษในแถบตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและคาบสมทุรสแกน
ดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้เดิมชมสตัว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
เดนิทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัว์เศรษฐกิจ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูฟ่าร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี ้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสนุขัแสนรู้ เป็นพนัธุ์ท่ีฉลาดเฉลียวและ

แขง็แรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลีย้งสนุขัพนัธุ์นีเ้พ่ือใช้ในการลากเล่ือนบนน า้แข็งหรือหิม่ะ ให้ท่านได้สมัผสั
ประสบการณ์น่ังรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน (Husky Sledding) โดยท่ีฟาร์มนีจ้ะบริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพืน้เมือง 
กับบรรยากาศต้อนรับท่ีแสนจะอบอุ่น สมัผสัประสบการณ์น่ังรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเล่ือน (Reindeer Sledding)น าท่าน
เดนิทางสูเ่มืองมูร์มันสค์ (Murmansk) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า  

 น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที่จะ
ปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน้ ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็น
แสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค ่าคืน *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถ
ก าหนดหรือทราบลว่งหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึน้อยู่กบัสภาพอากาศเป็นส าคญั และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความ
เหมาะสม*** 
 

วันที่ 4 
มูร์มันสค์ – (บินภายใน)  นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  - พระราชวังแคทเธอรีน  - 
ชมระบ าพืน้เมือง ณ พระราชวังนิโคลัส 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 .... น. ออกเดนิทางสูน่ครเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก โดยสายการบนิ ….. เท่ียวบนิท่ี..…..  

(ใช้เวลาบนิประมาณ 2.30 ช.ม.) 
.... น. เดนิทางถึงนครเซนต์ปีเตอร์เบร์ิก   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั  
** ในกรณีท่ีไฟท์ภายในออกเดินทางตอนเท่ียง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิปรับเปล่ียนโปรแกรมเป็นคืนเงินสดให้ท่านละ 15 USD ไว้
ส าหรับซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มภายในสนามบนิ ** 

บ่าย เดินทางสู่เมืองTsarskoye Selo หรือ เมืองพุชกิน้ (Pushkin) เมืองนีเ้ป็นท่ีประทับในฤดรู้อนของราชวงศ์ และมีเหตกุารณ์ส าคญั
เกิดขึน้ในวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ.1917 พระเจ้านิโคลัสท่ี 2 พร้อมสมาชิกในราชวงศ์ถูกควบคุมตัวจากกลุ่มของ คณะปฏิวัติ ซึ่ง
กลายเป็นประวตัิศาสตร์หน้าสดุท้ายในเมืองพชุกิน้และราชวงศ์ โรมานอฟท่ียาวนานกว่า 200 ปี น าเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน 
(Catherine Palace) ภายในพชุกิน้วลิเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยน าเอาความโดดเดน่ของศิลปะแบบ
โรโคโค (Rococo) ตวัอาคารทาสีฟ้าสดใส มีหลงัคารูปโดมสีทองสกุปลัง่ภายในประกอบด้วยห้องหับต่างๆนบัร้อยโดยเฉพาะห้อง
อ าพนั  (Amber Room)  ท่ีทุกท่านจะต้องประทับใจ อิสระให้ท่านเดินชมสวนอันร่มร่ืนงดงามในสไตล์ฝร่ังเศส หรือช้อปปิง้สินค้า
พืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
 จากนัน้ชมการแสดงศิลปะพืน้เมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ท่ีมีช่ือเสียงในการแสดง การ

เต้นร า การร้องเพลง การแตง่กายชดุประจ าชาต ิตามเผา่ตา่งๆ ซึ่งท่านจะสนกุสนาน และประทบัใจ ซึ่งในช่วงพกัการแสดงมีบริการ
อาหารวา่ง อาทิเช่น ไขป่ลาคาร์เวียร์, ไขป่ลาเซลมอน, แชมเปญ, ว้อดก้า เป็นต้น 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 5 
ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอ
แซค – ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด - ถนนเนฟสกี ้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าเข้าชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อม

ปราการท่ีสร้างขึน้พร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานท่ีเก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์ โรมานอฟทุก
พระองค์ จากนัน้น าเข้าชมมหาวหิารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นมหาวหิารท่ีสวยงามท่ีสดุ และใหญ่เป็น
ล าดบั 4 ของโลก ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างด้วยโมเสสสวยงาม รูปเขียนไอคอน โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิแห่งนีเ้ป็นท่ีนับถือของชาวเมืองอย่าง
มาก  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย 

 
น าชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ท่ีประกอบด้วยห้องตา่งๆ มากกวา่ 1,050 ห้อง สถานท่ีแห่งนีเ้คยใช้
เป็นท่ีรับรองการเสดจ็เยือนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย-รัสเซีย   ปัจจบุนัพระราชวงันีไ้ด้ถกูใช้เป็น 
เข้าชมพพิธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum)  ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะล า้คา่ของโลกกว่า 8 ล้านชิน้ รวมทัง้ภาพเขียนของ
จิตรกรเอกระดบัโลก เช่น ลีโอนาโด ดาวินซ่ี , ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ  จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะท่ีสวยท่ีสดุและใหญ่ท่ีสดุ
ของโลกแห่งหนึ่ง จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ท่ีสร้างขึน้บนบริเวณท่ีพระเจ้าอ
เล็กซานเดอร์ท่ี 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้างเพ่ือเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา น าท่านต่อไปยัง ถนนช้
อปปิง   เนฟสกี ้(Nevsky Prospect) โดยช่ือถนนนัน้ได้มาจากเจ้าชายเนฟสกีเ้ป็นถนนย่านการค้าสายหลกัในเซนท์ปีเตอร์เบิร์กให้
ท่านได้เลือกซือ้สนิค้านานาชนิดเป็นของท่ีระลกึ 

ค ่า อิสระอาหารต ่าตามอธัยาศยั  
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั PARK INN PRIBALTIYSKAYA หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 
น่ังรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์  – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอส
โค – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ถนนอารบัต – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือ
แม่น า้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
.... น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพ่ือเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ น าท่านขึน้รถไฟ SAPSAN TRAIN (ใช้เวลาประมาณ 4 

ชัว่โมง) 
.... น. เดนิทางถึงกรุงมอสโคว์ 



 
 
 
 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการ

ตกแตง่ภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟา้ใต้ดนิมีจุดเร่ิมต้นมาจากช่วง แรกสดุท่ีสตาลนิ ขึน้มาเป็นผู้น าสหภาพโซเวียต 
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามาตกแตง่ภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะของงานศลิปะท่ีสร้างขึน้
เพ่ือระลกึถึงคณุความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะส่ือออกมาในรูปของงานปัน้ รูปหลอ่ ภาพสลกันนูต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก 
น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงมอสโคว์ จากนัน้น าท่านเข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพ
ด้านใน) เป็นมหาวหิารโดมทองท่ีใหญ่ท่ีสดุในรัสเซีย สร้างขึน้เพ่ือเป็นอนสุรณ์แห่งชยัชนะในสงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดย
พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี  จากนัน้น าท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาว
ประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ย่านการค้า แหลง่รวมวยัรุ่น ร้านค้าของท่ีระลกึ ร้านนัง่เลน่ ร้านอาหารมากมาย และยงัมีศลิปินมานัง่วาดรูป
เหมือน รูปล้อเลียน และศลิปินเลน่ดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค ่า 

 
 
น าท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่น า้ Moskva 

ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ  ตลอดสองฝากฝ่ัง
แมน่ า้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ท่ีน่าประทบัใจ 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วันที่ 7 
มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอร่ี – จัตุรัสแดง – วิหาร
เซนท์บาซิล – ละครสัตว์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศกึษา และ การ

เดนิทางของประเทศ มีประชากรอยู่อาศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสดุในยโุรป  น าท่านชม
จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกว้างใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตกุารณ์ส าคญัในประวตัศิาสตร์ของรัสเซียไม่วา่จะเป็นงานเฉลิม



 
 
 
 
 
 

 

ฉลองทางศาสนา หรือการประท้วงทางการเมือง สร้างในสมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งนีใ้ช้จัดงานในช่วงเทศกาล
ส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นท่ีตัง้ ของกลุ่ม
สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสนัสวยงาม
สดใส สร้างด้วยศลิปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซาวเิออร์ ตัง้อยู่บนปอ้มสปาสสกายา 
เป็นศลิปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทับทิม น า้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์น ามาประดบั ไว้เม่ือปีค.ศ.1995 
ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมือง สร้างในปีค.ศ.1895 จ าหน่ายสินค้าจ าพวก
แบรนด์เนม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง น า้หอม และราคาคอ่นข้างแพง ชมอนสุรณ์สถานเลนิน ท่ีเก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง ภายในมี
ศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแก้วครอบอยู่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเข้าสูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทบัของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จนกระทัง่พระเจ้าซาร์
ปีเตอร์มหาราชทรงย้ายไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก  ปัจจบุนัเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ น า
ท่านสูจ่ตัรัุสวหิาร ถ่ายรูปกบัโบสถ์อสัสมัชญั โบสถ์อนันนัซิเอชัน่ โบสถ์อาร์คแอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอีวาน และเข้าชมด้านในโบสถ์
อสัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถ์ท่ีส าคญัใช้ในงานพธีิกรรมท่ีส าคญั เช่น การประกอบพธีิบรมราชาภิเษกของพระเจ้าซาร์ทกุพระองค์ จากนัน้
ชมระฆงัพระเจ้าซารร้างในสมยัพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสดุในโลกเพ่ือน าไปตดิบนหอระฆงัแตเ่กิดความ 
ผดิพลาดระหว่างการหลอ่ท าให้ระฆงัแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ท่ีมีความต้องการสร้างปืนใหญ่ท่ีสดุในโลกท่ียังไมเ่คยมีการใช้ยิง
เลย ท าด้วยบรอนซ์น า้หนกั 40 ตนั (หากมีพธีิกรรมทางศาสนาโบสถ์อสัสมัชญัจะไมอ่นญุาตให้เข้าชมด้านใน) น าเข้าชมพพิธิภัณฑ์

อาร์เมอร่ี (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัสเซียเพ่ือเป็นท่ีเก็บสะสมของเจ้าชายมัสโคว่ี ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15 ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีเก็บสะสมของมีค่าท่ีดีท่ีสดุของรัสเซียจากคริสต์ศตวรรษท่ี 14  ถึงช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ



 
 
 
 
 
 

 

ท่ี 20 พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ีเป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมทรัพย์สมบตัิของพระเจ้าแผ่นดินท่ีสมบูรณ์แบบ ซึ่งอีก 2 ท่ีอยู่ท่ี
องักฤษ และ อิหร่าน 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ท่ี ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล 
กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 นาที และ
ช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัว์ตา่งๆ และมีของท่ีระลกึด้วย ***กรณีละครสตัว์งดการแสดงและซึ่งบางครัง้การ
งดการแสดงไมมี่การแจ้งลว่งหน้า ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท*** 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั DELTA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 8 IZMAILOVO MARKET – พพิธิภัณฑ์อวกาศ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สนามบิน                                            
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ IZMAILOVO MARKET ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศ อิสระให้ท่านได้เลือกซือ้สินค้าพืน้เมืองนานาชนิด ในราคาท่ีถูก
ท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬกิารัสเซีย, ตุ๊กตา แมล่กูดก, ผ้าคลมุไหล,่ อ าพนั, ของท่ีระลกึตา่งๆ และอ่ืนๆอีกมากมาย น าท่านสูเ่ข้าพพิธิภัณฑ์

อวกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ ยานอวกาศ กระสวยอวกาศ รวมทัง้
ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้ จะจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสริุยะ เทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับ
อวกาศของรัสเซีย พร้อมด้วยประวตัิศาสตร์และการพฒันาของการเดินทางขึน้สู่อวกาศและดวงจนัทร์ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนั สิ่ง
จดัแสดงตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นก้อนหินจากดวงจนัทร์ ชดุอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้สนุขัท่ีเคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าเดินทางสู่เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทัง้เมืองและสามารถ

มองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึท่ีสร้างในสมยัสตาลนิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  



 
 
 
 
 
 

 

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบิน 
22.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพด้วยสายการบนิไทย TG975 

*** คณะออกเดนิทางวนัท่ี 25มี.ค. 63 ออกเดนิทางกลบัเวลา 22.05 น. และเดนิทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.10 น.*** 

วันที่ 9 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

ราคาแนะน าเพยีง  
RUSSIA AURORA HUNTING  รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์  

เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก ตามล่าแสงเหนือ  9 วัน 7 คืน โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

09 – 17 ธ.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 54,850 6,900 

18 – 26 ธ.ค. 62 79,900 79,900 79,900 79,900 54,850 6,900 

26 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 58,850 8,900 

28 ธ.ค.62 – 5 ม.ค. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 58,850 8,900 

30 ธ.ค.62 – 7 ม.ค. 63 89,900 89,900 89,900 89,900 58,850 8,900 

15 -23 ม.ค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

25 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

30 ม.ค. – 07 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

06 – 14 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

08 – 16 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

15 – 23 ก.พ. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

22 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

4 – 12 ม.ีค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

11 – 19 ม.ีค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

18 – 26 ม.ีค. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 

25 ม.ีค. – 02 เม.ย. 63 75,900 75,900 75,900 75,900 54,850 6,900 



 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 



 
 
 
 
 
 

 

8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ ส าหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ 
และค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็น
ต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (48 ดอลลา่ร์สหรัฐ) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลลา่ร์สหรัฐ) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด  

***กรณีที่จ าเป็นต้องมีการออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ อาจจะจ าเป็นต้องออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดนิทางเป็นเวลา 4 
เดอืนก่อนเดนิทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริง*** 

2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
***กรณีที่จ าเป็นต้องมีการออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ อาจจะจ าเป็นต้องออกตั๋วล่วงหน้าก่อนเดนิทางเป็นเวลา 4 
เดอืนก่อนเดนิทาง หากมีการยกเลิกหลังจากออกตั๋วแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ตามจริง*** 

3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 
 


