
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วนัทีห่น ึง่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ- สนามบนิเซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - จุดชมววิ สแปรโ์ร่ฮลิล ์- สวนวคิตอร ี- 

ประตชูยั 
 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 7 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิ 

Aeroflot Russian Airlines โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 
10.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี เทีย่วบนิที ่SU271 (เทีย่วบนิตรง) (กรุณาเช็ค

เทีย่วบนิในตารางวนัเดนิทางกอ่นท าการจอง) 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

16.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลา

ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง)  

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมอืงมอสโคว ์(Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซยี มีประวัติศาสตร์ยาวนานถงึ 850 ปี เป็น

ศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ โดยตัง้อยู่ใกลแ้ม่น ้ามัสกวา ซึง่ในตัวเมอืงมปีระชากรอยู่

อาศัยกว่า 1 ใน 10 ของประเทศ ท าใหเ้ป็นเมืองทีม่ปีระชากรหนาแน่นทีส่ดุในยุโรป และเมือ่สมัยครัง้ทีส่หภาพโซเวียตยังไม่ล่ม

สลาย เมอืงมอสโกก็ยังเป็นเมอืงหลวงของสหภาพโซเวยีตอกีดว้ย 

 

จากนัน้เดนิทางสู ่จุดชมววิ สแปรโ์รฮ่ลิล ์(Sparrow Hill) ทา่นจะไดถ้า่ยรูปววิเมอืงมอสโควย์ามค ่าคืน ซึง่บรเิวณจุดชมววิแห่ง

นี้สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมอสโควไ์ดท้ัง้หมดแบบพาโนรามา ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบัตกึมหาวทิยาลัยมอสโคว์ทีส่รา้ง

เป็นตกึสงูในสมัยสตาลนิ ซึง่เป็น 1 ใน 7 ตกึ ทีส่รา้งดว้ยรูปทรงเดยีวกนั  

 

 
 



 
จากนัน้เดนิทางสู ่สวนวคิตอร ี(Victory Park) สวนสาธารณะทีส่วยงามแหง่นี้มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรอ์ย่างสงู โดยเป็น

สญัลักษณ์แสดงถงึชยัชนะทีรั่สเซยีมตี่อนาซเียอรมัน สวนนี้เปิดในปีค.ศ. 1995 เพือ่ระลกึถงึวันครบรอบ 50 ปีหลังสงครามโลกครัง้

ที ่2 สิน้สดุลง ทีน่ี่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์มากกว่าแค่สงคราม ว่ากันว่าสวนวคิตอรเีป็นทีท่ีจั่กรพรรดิน์โปเลียน ทรงรอรับ

กญุแจเมอืงของมอสโควเ์พือ่เผาเมอืงและกญุแจไปพรอ้มกนั โดยหารูไ้ม่ว่าชาวรัสเซยีเลอืกทีจ่ะเผาเมอืงแทนทีจ่ะยอมแพ ้ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิไปบรเิวณใกล ้ๆ กัน เพื่อถ่ายรูปเป็นทีร่ะลึกกับ ประตูชยั (Triumphal Arch) ซึง่อนุสาวรยี์แห่งนี้เป็นเครือ่ง

เตอืนใจอันยิง่ใหญถ่งึประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานของรัสเซยีในดา้นการทหารทีท่รงพลังและแข็งแกร่ง ประตูชยัของมอสโควส์รา้งขึน้

เพือ่เฉลมิฉลองชัยชนะทางทหารเชน่เดียวกับประตูชัยของโรมสมัยโบราณ สัญลักษณ์แห่งนี้แสดงถงึจุดเปลี่ยนของรัสเซยีในดา้น

การร าลกึถงึความส าเร็จ ธรรมเนียมแต่เดมิคือการสรา้งอาคารทางศาสนา แต่พระเจา้ปีเตอร์มหาราชไดน้ าประเทศเขา้สูแ่นวทาง

ปฏบิตัใิหม่ดว้ยการสรา้งประตูชยั ประตูนี้อุทศิใหแ้กส่งครามรักชาตทิีสู่ก้บัจักรพรรดิน์โปเลยีนเมือ่ปีค.ศ.1812 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่  VEGA IZMAILOVO HOTEL / PRINCE PARK HOTEL, MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 

วนัทีส่อง เมอืงมอสโคว ์– สถานีรถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์– จตัุรสัแดง - มหาวหิารเซนต ์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร  ์– 

หา้งสรรพสนิคา้กุม – อนุสรณ์สถานเลนนิ - พระราชวงัเครมลนิ – มหาวหิารอสัสมัชญั – มหาวหิารอารค์แอนดเ์กลิ มคิา

เอล – ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์– ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์– พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิเมอืงมอสโคว ์(Moscow Metro) ถอืไดว้่ามคีวามสวยงามมากทีส่ดุในโลก ดว้ยความโดด

เด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิมีจุดเริม่ตน้มาจากช่วงแรกสุดที่สตาลิน 

ขึน้มาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวยีต ลักษณะของสถาปัตยกรรมทีน่ ามาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลักษณะของงานศลิปะทีส่รา้งขึน้เพื่อ

ระลึกถงึคุณความดีของวีรบุรุษ (Monumental Art) ซึง่จะสื่อออกมาในรูปของงานปั้น รูปหล่อ ภาพสลักนูนต ่า ภาพวาดประดับ

ลวดลายแบบโมเสก โดยจะพาทา่นขึน้-ลงประมาณ 3-5 สถานีสูส่ถานีปลายทาง ขึน้อยู่ตามความเหมาะสมของเวลา 
 



 

 
 

 หลังขึ้นจากสถานีรถไฟใตด้ินน าท่านเดนิทางสู่ จตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองทีเ่ป็นเวทีของเหตุการณ์

ส าคัญในประวัตศิาสตรข์องรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนาหรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมัยครสิตศ์ตวรรษ

ที ่17 ปัจจุบนัสถานทีแ่ห่งนี้ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลส าคัญๆ เชน่ วันปีใหม่ วันชาต ิวันแรงงาน และวันทีร่ะลกึสงครามโลกครัง้ที ่2 

บรเิวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตัง้ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil's 

Cathedral) สัญลักษณ์แห่งความงามของเมืองมอสโคว์ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดที่มีสสีันสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศลิปะ

รัสเซยีโบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงทีม่ีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สสีันสดใส ตัง้ตระหง่านสง่า

งาม ขนาบขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวังเครมลนิ ดงึดูดใหค้นจ านวนไม่นอ้ยทีเ่ดนิทางสู่จัตุรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึคู่

กบัมหาวหิารแห่งนี้ พรอ้มกบัการเรยีนรูค้วามเป็นมาอันยาวนานของสถานทีส่ าคัญนี้ควบคู่กันไป มหาวหิารเซนต์ บาซลิ สรา้งขึน้

โดยพระเจา้อีวานที ่4 (Ivan the Terrible) เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทพัของมองโกลทีเ่มืองคาซาน (Kazan) 

ในปี พ.ศ. 2095 หลังจากถูกปกครองกดขี่มานานหลายรอ้ยปี ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) 

และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจงึท าใหม้เีรือ่งเล่าสบืต่อกันว่า พระเจา้อีวานที ่4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหา

วหิารแห่งนี้มาก จงึมคี าสัง่ใหปู้นบ าเหน็จแกส่ถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควักดวงตาทัง้สอง เพือ่ไม่ใหส้ถาปนกิผูนั้น้สามารถสรา้ง

สิง่ทีส่วยงามกว่านี้ไดอ้กี การกระท าในครัง้นัน้ของพระเจา้อวีานที ่4 จงึเป็นทีม่าของสมญานาม Ivan The Terrible หรอือวีานมหา

โหด น่ันเอง ชม หอนาฬกิาซาวเิออร ์(Saviour Clock Tower) ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 

5 แฉกทีท่ ามาจากทบัทมิ น ้าหนัก 20 ตัน ซึง่พรรคคอมมวินสิต์น ามาประดับไวเ้มือ่ปี ค.ศ. 1995 ชม หา้งสรรพสนิคา้กุม (Gum 

Department Store) สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบนัเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า จ าหน่าย

สนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดด์ังทีม่ีชือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนนิ 

(Lenin Memorial) สรา้งเพือ่ร าลกึถงึผูน้ าคอมมวินสิตค์นแรกของรัสเซยี ภายในคอืสถานทีพ่ักพงิเมือ่ทา่นสิน้ใจในจัตุรัสสแีดงที่

เคร่งขรมึแต่ยังคงความยิง่ใหญ ่เยี่ยมชมทีน่ี่ดว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซึง่เปิดใหป้ระชาชนเขา้ชมแมท้่านจะ

เสยีชวีติไปถงึ 90 กว่าปีแลว้ก็ตาม ทีเ่ก็บศพสรา้งดว้ยหนิอ่อนสแีดงภายในมศีพเลนนินอนอยู่บนแทน่หนิมโีลงแกว้ครอบอยู่ 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

 



 

 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่พระราชวงัเครมลนิ (Grand Kremlin Palace) ทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทัง่พระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปประทับทีเ่มืองเซนต์ ปีเตอรส์เบริก์ ปัจจุบันเป็นทีป่ระชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับประมุขของ

ประเทศ บรเิวณเดยีวกนัจะเป็นจัตุรัสวหิาร เป็นทีต่ัง้ของ มหาวหิารอสัสมัชญั (Assumption Cathedral) สรา้งโดยสถาปนิก

ชาวอติาเลยีนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานที ่ทีพ่ระเจา้ซารใ์ชท้ าพธิบีรมราชาภเิษก  

หมายเหตุ : หากมพีธิกีรรมทางศาสนามหาวหิารอสัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน  ผ่านชม มหาวหิารอารค์

แอนดเ์กลิ มคิาเอล (The Archangel Michael) ทีส่รา้งอุทศิใหก้บันักบุญอารค์แอนด์เกลิ มคิาเอล ปัจจุบันเป็นทีเ่ก็บพระศพ

ของพระเจา้ซารก์อ่นยุคพระเจา้ปีเตอรม์หาราช ผา่นชม ระฆงัยกัษแ์หง่พระเจา้ซาร ์(Big Bell of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1733-

1735 สมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสรา้งระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก แต่เกดิความผดิพลาดระหว่างหล่อท าให ร้ะฆังแตก 

ปัจจุบันตัง้อยู่ภายในพระราชวังเครมลินแห่งนี้ ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจา้ซาร ์(Cannons of Tsar) สรา้งในปี ค.ศ. 1586 

ตอ้งการใหเ้ป็นปืนใหญท่ีส่ดุในโลก ทียั่งไม่เคยมกีารใชย้งิเลย ท าดว้ยบรอนซน์ ้าหนัก 40 ตัน และลูกกระสนุหนัก ลูกละ 1 ตัน   

 

จากนัน้เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอร ์(State Armoury Chamber Museum) เป็นพพิธิภัณฑท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ

ประเทศรัสเซยี เป็นทีเ่ก็บสะทรัพย์สมบัตลิ ้าค่าของเจา้ชายมัสโควี่ ในช่วงครสิต์ศตวรรษที ่14-15  ดา้นในจัดแสดงโชวส์ิง่ส าคัญ

หลากหลายอย่างเช่น ชุดไข่ฟาแบร์เช่ (FABERGE), มงกุฎโมนามาด (MONOMACHUS CAP),  มงกุฎของพระนางแอนนา,      

ราชรถ ฯลฯ ถือเป็นพพิิธภัณฑ์ทีเ่ก็บรวบรวมทรัพทย์สมบัติของพระเจา้แผ่นดินที่ยังคงสมบูรณ์แบบ ซึง่มีเพียง 3 แห่ง ในโลก

เทา่นัน้ คอืจัดแสดงอยู่ทีป่ระเทศรัสเซยี อหิร่าน และอังกฤษ ถอืว่าพพิธิภัณฑอ์ารเ์มอรี ่แชมเบอรเ์ป็นหนึง่ในสถานทีท่ีน่่าสนใจเป็น

อันดับตน้ๆของกรุงมอสโคว ์

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่  VEGA IZMAILOVO HOTEL / PRINCE PARK HOTEL, MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงมอสโคว ์- สนามบนิเชเรเมเตยีโว  เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี - สนามบนิมูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศ

รสัเซยี – อนุสาวรยีผ์ูก้ลา้ – ครสิตจกัรโดมทองค า – อนุสรณ์เรอืด าน า้ – พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน า้แข็งพลงันวิเคลยีร ์- 

ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง  

 

06.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี  

09.30 น. ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมรูม์นัสค ์เมอืงมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี เทีย่วบนิที ่SU1320  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

หมายเหต ุ: ค าแนะน าเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ  

เนือ่งจากไฟลทบ์นิภายในประเทศรสัเซยี มกีารเขม้งวดเรือ่งการจ ากดัน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ โดยสว่นใหญ ่อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ หนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งได ้ทา่นละ 1 ชิน้ หนกั

ไมเ่กนิ 10 ก.ก. หากสายการบนิจ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เน ือ่งจากจ านวนกระเป๋าหรอืน า้หนกักระเป๋าเกนิ

ก าหนด ลูกคา้จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจรงิท ัง้หมด จงึขอความรว่มมอืในการค านวณน า้หนกัสมัภาระกอ่นเดนิทางทุก

คร ัง้ ** ไฟลท์บนิ โปรแกรม และ เมอืงทีพ่กั อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลา 

สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

12.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมรูม์นัสค ์เมอืงมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี  

 

น าท่านเดนิทางเขา้สู ่เมอืงมูรม์นัสค ์(Murmansk) เมืองท่าเรอืและศูนยก์ลางการบรหิารแควน้ปกครองตนเองของรัสเซยี และ

ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกลก้บัพรมแดนของประเทศนอรเ์วยแ์ละประเทศฟินแลนด ์

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

  

 



 

 
 

 จากนัน้เดนิทางสู่ อนุสาวรยีผ์ูก้ลา้ (Alesha Monument) อนุสาวรยี์แหง่นี้ไดถ้กูสรา้งขึน้เมื่อวันที ่19 ตุลาคม ค.ศ.1974 ถอื

เป็นวันครบรอบ 30 ปีต่อการพ่ายแพข้องกองทพัเยอรมันในแถบอารก์ตกิ เป็นรูปปัน้ทหารในเสือ้คลุมทีม่ปืีนไรเฟิลสะพายไหล่ของ

เขา ความสงูของฐานคอื 7 เมตร รูปปัน้สงู 35.5 เมตร ถอืเป็นรูปปัน้ทีส่งูเป็นอันดับสองของรัสเซยี น ้าหนักรวมประมาณ 5,000 ตัน 

หนา้ของรูปปัน้ทหารหนัไปทางทศิตะวันตกมุ่งสูห่บุเขา ประวัตโิดยย่อไดก้ล่าวถงึการต่อสูอ้ย่างดุเดอืดระหว่างทหารชาวเยอรมันกับ

ทหารชาวรัสเซยี ทีแ่ม่น ้าซาปัดนาย่าลซิซา่ (Zapadnaya Litsa)  

 

 



 
 จากนัน้เดนิทางสู ่ครสิตจกัรโดมทองค า (Church of the Saviour on the Waters) โบสถแ์หง่นี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 2002 

เกดิจากการร่วมบรจิาคของชาวเมืองซึง่ตอ้งการเป็นส่วนหนึ่งของอนุสรณ์สถานทีอุ่ทศิใหก้ับคณะของลูกเรือชาวเมอร์มันสค์ที่

เสยีชวีติในเหตุการณ์เรอืด าน ้าระเบดิ ซึง่ลูกเรอืทัง้หมด 118 คนเสยีชวีติในปี 2000 ในระหว่างการฝึกปฏบิตักิารทางทะเลในทะเล

เรนท ์ 

 

 
 

 จากนัน้เดนิทางสู่ อนุสรณ์เรอืด าน า้ (Kursk submarine Memorial) ซึง่อยู่บรเิวณใกลก้นักับครสิตจักรโดมทองค า เป็นจุด

ทีต่ัง้สว่นของหวัเรือด าน ้า ทีย่ังคงสมบรุณ์ทีส่ดุเพือ่เป็นอนุสรณ์ทีไ่วร้ าลกึถงึ ลูกเรอืทีเ่สยีชวีติจากเหตุการณ์เรอืด าน ้าระเบดิในวันที ่

12 สงิหาคม ค.ศ. 2000 ระหว่างการฝึกซอ้มครัง้แรกในรอบกว่าสบิปี จากเหตุการณ์ดังกล่าวท าใหลู้กเรอืเสยีชวีติทัง้หมด 118 คน 

 

 จากนัน้เดนิทางสู ่พพิธิภณัฑเ์รอืท าลายน า้แข็งพลงันวิเคลยีร ์(Nuclear Powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึง่เป็นเรือ

ท าลายน ้าแข็งพลังนวิเคลยีรรุ่์นแรกสรา้งในปี ค.ศ. 1958 ทีเ่มอืงเลนนิกราด Leningrad หรอื เมอืงเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ทีก่ลับมาใช ้

ชือ่เดมิหลังจากการลม้สลายของสภาพโซเวยีต ซึง่ไดป้ลดระวางและจอดเทยีบท่าใหนั้กท่องเทีย่วไดเ้ขา้ชมอยู่ทีเ่มอืงมูรม์ันสค์

แหง่นี้ ขณะทีรุ่่นอืน่ๆ ถดัมา เชน่รุ่น Arctika , Sevmorput และรุ่นอืน่ๆ ยังปฏบิตักิารอยู่ในทะเลอารค์ตกิ เพือ่เปิดทางใหก้บัเรอืเดนิ

สมุทรในการขนสง่สนิคา้และบางล าก็ใชก้ารน านักทอ่งเทีย่วไปส ารวจขัว้โลกเหนือ North Pole 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (อาหารบุฟเฟ่ต)์ 

พกัที ่  PARK INN BY RADISSON POLYARNYE ZORI / MERIDIAN / AZIMUT HOTEL, Murmansk หรอืเทยีบเทา่ 

  

จากนัน้น าทา่น ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่ (Aurora / Northern Lights) สมัผสัประสบการณ์ใหม่ ชมความมหศัจรรยท์าง

ธรรมชาต ิทา่มกลางทุง่หมิะในคนืมดืมดิ ทา่นจะพบกบัแสงออโรร่าหรอืแสงเหนอื ปรากฏการณ์ผวิดวงอาทติยป์ะทุและปลดปล่อย

อนุภาคอเิลกตรอนทุกทศิทกุทางในหว้งอวกาศ หรอืทีเ่รยีกว่าลมสรุยิะ (Solar Wind) เมือ่ลมสรุยิะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก ขัว้แม่เหล็ก

โลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชัน้บรรยากาศโลก และจะกระทบกับโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชัน้

บรรยากาศ จงึท าใหเ้กดิการเรอืงแสงเป็นสสีนัต่างๆ โดยสว่นใหญ่มักพบไดใ้นช่วงเดอืนธันวาคม - มี.ค. ของทุกปี ซึง่สามารถพบ

ไดใ้นรัศม ี300 ก.ม. จากขัว้โลกเทา่นัน้ **พเิศษเพือ่เพ ิม่ความอบอุน่ใหร้า่งกาย ทา่นจะไดท้ดลองวอดกา้ในระหวา่งทีต่าม

ลา่แสงเหนอือกีดว้ย**   หมายเหต ุ: การพบปรากฏการณ์แสงออโรรา่นี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศเป็นส าคญั 

 

 



 
 

วนัทีส่ ี ่ เมอืงมรูม์นัสค ์– ชอ้ปป้ิงหา้งมรูม์นัสค ์- ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก ี ้– หมูบ่า้นซามี ่- ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ หา้งสรรพสนิคา้มรูม์นัสค ์(Murmansk Shopping Mall) เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีอ่ยู่ใจกลางเมอืง ไม่

ไกลจากบรเิวณทีพ่ักมากนัก ท่านสามารถเดนิชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆภายในหา้งนี้ไดต้ามอัธยาศัย ซึง่ประกอบดว้ยโซนต่างๆมากมาย 

อาทเิชน่ เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ รา้นอาหาร ซปุเปอรม์าเก็ต ขนม ของสด ของขึน้ชือ่ต่างๆของรัสเซยี 

 

 
 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษ!! เมนูขาปูยกัษ ์พรอ้มวอดกา้) 

 

จากนัน้เดนิทางสู่ ฟารม์สุนขัพนัธุฮ์สัก ี ้(Husky Park) ใหท้่านไดช้มความน่ารักของสุนัขแสนรู ้เป็นพันธุท์ีเ่ฉลียวฉลาดและ

แข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลี้ยงสุนัขพันธุน์ี้เพื่อใชใ้นการลากเลื่อนบนน ้าแข็งหรือหมิะ ใหท้่านได ้

สัมผัสประสบการณ์ น่ังรถเทียมสนัุขฮัสกีล้ากเลื่อน (Husky Sledding) หรอืสนุกกับกจิกรรม สโนโมบลิ ส าหรับท่านที่อยากเก็บ

ภาพนอ้งหมาทีน่่ารัก ก็สามารถถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกลับไปไดด้ว้ย โดยทีฟ่าร์มนี้จะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพื้นเมือง กับ

บรรยากาศตอ้นรับทีแ่สนจะอบอุ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่หมูบ่า้นซามี ่(Sami Village) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถอืเป็นชนเผ่าพืน้เมอืงดัง้เดมิของรัสเซยี 

ทีป่ระกอบอาชพีล่าสัตวใ์นการด ารงค์ชพี ซึง่ภายในบรเิวณหมู่บา้นจะมกีวางเรนเดยีร์ และสตัวเ์มืองหนาวอืน่ๆ รวมไปถงึกจิกรรมที่

น่าสนใจใหท้า่นไดร่้วมสนุกเชน่  น่ังกวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น ใหอ้าหารกวางเรนเดยีร ์ถา่ยรูปกบักวาง เป็นตน้  

 

 



 
ค า่  บรกิารอาหาร ณ หมูบ่า้นชาวซามี ่(อาหารพืน้เมอืง) 

 

จากนัน้น าทา่น ชมปรากฎการณ์แสงออโรรา่ (Aurora / Northern Lights) เป็นคนืทีส่อง สมัผสัประสบการณ์ใหม่ ชมความ

มหัศจรรย์ทางธรรมชาต ิทา่มกลางทุ่งหมิะในคนืมดืมดิ ท่านจะพบกบัแสงออโรร่าหรอืแสงเหนือ ปรากฏการณ์ผวิดวงอาทติย์ปะทุ

และปลดปล่อยอนุภาคอเิลกตรอนทุกทศิทุกทางในหว้งอวกาศ หรอืทีเ่รียกว่าลมสรุยิะ (Solar Wind) เมื่อลมสุรยิะผา่นเขา้มาใกล ้

โลก ขัว้แม่เหล็กโลกจะดงึดูดอนุภาคอเิล็กตรอนบางส่วนเขา้หาชัน้บรรยากาศโลก และจะกระทบกบัโมเลกลุของแก๊สทีล่่องลอย

อยู่ในชัน้บรรยากาศ จงึท าใหเ้กดิการเรืองแสงเป็นสสีันต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักพบไดใ้นช่วงเดือนธันวาคม - มี.ค. ของทุกปี ซึง่

สามารถพบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม. จากขัว้โลกเท่านัน้ **พเิศษเพือ่เพ ิม่ความอบอุ่นใหร้่างกาย ท่านจะไดท้ดลองวอดกา้ใน

ระหว่างทีต่ามล่าแสงเหนอือกีดว้ย**   หมายเหต ุ: การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่านี ้ข ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศเป็น

ส าคญั 

 

 
 

พกัที ่  PARK INN BY RADISSON POLYARNYE ZORI / MERIDIAN / AZIMUT HOTEL, Murmansk หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วนัทีห่า้ เมอืงมูรม์นัสค ์- สนามบนิมูรม์นัสค ์เมอืงมูรม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี - สนามบนิเชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศ

รสัเซยี - มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์- ถนนอารบตั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

09.30 น. ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมรูม์นัสค ์เมอืงมรูม์นัสค ์ประเทศรสัเซยี 

 

11.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารภายในสนามบนิ (อาหารพืน้เมอืง) 

 

13.10 น. ทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี เทีย่วบนิที ่SU1321 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ีไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

หมายเหต ุ: ค าแนะน าเกีย่วกบักระเป๋าสมัภาระ  

เนือ่งจากไฟลทบ์นิภายในประเทศรสัเซยี มกีารเขม้งวดเรือ่งการจ ากดัน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ โดยสว่นใหญ ่อนุญาตให้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ หนกัไมเ่กนิ 23 ก.ก. และถอืขึน้เครือ่งได ้ทา่นละ 1 ชิน้ หนกั

ไมเ่กนิ 10 ก.ก. หากสายการบนิจ าเป็นตอ้งเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ เน ือ่งจากจ านวนกระเป๋าหรอืน า้หนกักระเป๋าเกนิ

ก าหนด ลูกคา้จ าเป็นตอ้งช าระเองตามจรงิท ัง้หมด จงึขอความรว่มมอืในการค านวณน า้หนกัสมัภาระกอ่นเดนิทางทุก

คร ัง้ ** ไฟลท์บนิ โปรแกรม และ เมอืงทีพ่กั อาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัเวลา 

สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั ** 

15.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

 

 
  

  

 



 
 น าทา่นแวะถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึดา้นหนา้ มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า มหา

วหิารโดมทอง (ไม่อนุญาตใหถ้่ายรูปดา้นใน) สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมือ่ปี ค.ศ.1812 โดยพระ

เจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี ่1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี เป็นวหิารทีส่ าคัญของนิกายรัสเซยีนออธอดอกซ ์ใชป้ระกอบพธิกีรรมที่

ส าคัญระดับชาต ิหมายเหต : หากมพีธิกีรรมทางศาสนา มหาวหิารเซนตซ์าเวยีร ์จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน 

 

 
 

จากนัน้เดนิทางสู ่ถนนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้

ของทีร่ะลกึ รา้นน่ังเล่น และยังมีศลิปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศลิปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอกีดว้ย ทา่นสามารถหาซือ้

ของทีร่ะลกึประเทศรัสเซยีเป็นของฝากไดจ้ากทีน่ี่ 

 

ค า่  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่  VEGA IZMAILOVO HOTEL / PRINCE PARK HOTEL, MOSCOW หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วนัทีห่ก เมอืงมอสโคว ์– ตลาดอสิไมโลโว่ - พพิธิภณัฑอ์วกาศ - สวน VDNKH - สนามบนิเชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศ

รสัเซยี - สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสนิคา้พื้นเมือง ซึง่ท่านจะไดพ้บกับสนิคา้ของทีร่ะลึก

มากมาย ในราคาที่ถือว่าค่อนขา้งถูก ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซื้อสนิคา้ตามอัธยาศัย อาท ิตุ๊กตามาทรอชกา้ (ตุ๊กตาแม่ลูกดก) 

ผา้พันคอ กล่องดนตรรูีปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกญุแจ ไมแ้กะสลัก และสนิคา้ของทีร่ะลกึอืน่ๆ อกีมากมาย 

 

 
 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

จากนั้นเดินทางสู่ VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดใน

รัสเซยี ภายในพืน้ทีเ่กอืบ 1,500 ไร่ ทีน่ี้มทีัง้พพิธิภัณฑ ์อาคารจัดงานแสดง อควาเรยีมจัดแสดงพันธุส์ตัว์น ้า สวนหย่อม สวนสตัว์

ขนาดย่อม สวนสาธารณะและพื้นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ในชว่งฤดูรอ้นทีน่ี่จะเป็นพื้นทีส่เีขียวทีม่นี ้าพุสวยงาม มสีวน Ostankino ทีร่่ม

รืน่เหมาะแกก่ารเดนิเล่น เมือ่เขา้ถงึฤดูหนาว พืน้ทีน่ ้าพุและสวนดอกไมจ้ะถกูเปลีย่นใหก้ลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญท่ี่สดุในยุโรป 

 



 

 
 

น าท่านเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์วกาศ เมอืงมอสโคว ์(Museum of Cosmonautics) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่คีวามน่าสนใจ

อกีเเหง่ เพราะมันจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถงึความยิง่ใหญข่องรัสเซยีในชว่งปี ค.ศ. 1960 ทีเ่ป็นยุคทีม่นุษยชาตกิ าลังสนใจในเรือ่งของ

ทอ้งฟ้า เเละเกดิสงครามเย็นทีท่ าใหพ้วกเขาเเละอเมรกิันตอ้งขับเคี่ยวกันอย่างหนักเพื่อพชิติอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซยีก็นับว่ามี

ความโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เรือ่งเลยก็ว่าได ้ซึง่เรื่องราวทัง้หมดนัน้ถูกจัดเเสดงไวท้ีพ่พิธิภัณฑเ์เหง่นี้ทีใ่ครมาเทีย่วชมเเล ้

วจะตอ้งประทบัใจอย่างเเน่นอน 

 

 
 



 
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเซเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี 

19.20 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย เทีย่วบนิที ่SU270 (เทีย่วบนิตรง)  

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 10 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งด ืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย 

 

08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ 

 

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทัง้นี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

28 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2563 59,999 59,999 8,000 

06 – 12 ม.ีค. 2563 62,999 61,999 8,000 

13 – 19 ม.ีค. 2563 62,999 61,999 8,000 

20 – 26 ม.ีค. 2563 62,999 61,999 8,000 

   

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 75 USD ** 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร  

(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพ ือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง) ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ของสายการบนิ Aeroflot Russian Airlines ไม่สามารถ

เปลีย่นแปลง (Upgrade) หรอื เปลีย่นแปลง วันเดนิทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึง่ทีน่ั่งถกูระบใุหเ้ป็นหมู่คณะ 

 ค่าภาษีน ้ามัน และ ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Aeroflot Russian Airlines อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้

ทอ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 1 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 23 กก. และ ถอืขึน้เครือ่งได ้ทา่นละ 1 ชิน้ น ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 10 กก. 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการระบ ุ(ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพ่ักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมีหอ้งพัก  3 ท่าน Triple แบบเตียงเสรมิ 

ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรม

ทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุกรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 ค่าอาหาร ตามรายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มนิบิารใ์นหอ้ง 

รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการระบ ุและ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบรกิารจากหวัหนา้ทวัร์

กอ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ หวัหนา้ทวัร ์ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม ท่านละ 75 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิา (USD) 

หรอื ค านวนเป็นเงนิไทยประมาณ 2,300 บาท (THB)  

รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้น ีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ดต้ามความ

เหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต์ กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอย่างเช่น ทา่นท าจองวันที ่1 กรุณาระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะ

ยกเลกิอัตโนมัตทินัท ีหากยังไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเช็ค

ทีว่่างและท าจองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถดัไป เป็นไปตาม

ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรือ

เอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม รวมท ัง้ กรณีทีอ่ยูใ่นชว่งรอผลการอนุมตัวิซี่า รอนดัสมัภาษณ์วซีา่ ทีท่ าใหท้างบรษัิทไม่ไดรั้บเงนิตามเวลาทีก่ าหนดไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม คอื กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน ใหถ้อืว่านักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 

น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุด

ท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่

ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทาง

บรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื 

เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนนิการแทนผู ้

เดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอร์ตหนา้แรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบัตร

ประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 30 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่า่วนัใดวนั

หนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 16-29 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทาง

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัค่าใชจ่้ายทีไ่ดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ หรือผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพื่อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทาง

บรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีีซา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน 

กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่ีวซี่า แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต์ทกุท่านยนิดีทีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนินการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีทีว่ี

ซา่ไม่ผา่นการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 



 
6. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล์ หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 

18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท า

การของทางบรษัิท 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 
1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรม

อาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่

ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไม่มอี่างอาบน ้า 

ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกนั 

 

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
2. ทวัรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านัน้ กรณีทีท่่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  

(หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทวัรอ์ันมวีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไม่มี

จดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ 

ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความ

ผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอื

ทัง้หมด หรือถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรือทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

1. ทวัร์นี้เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-

ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

2. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ีซ่า 

และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ 

วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น 

ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคา

ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกนัภัย

สายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

6. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

7. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตุสดุวสิยัใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางบรษัิท 

อาทเิชน่ วซีา่ไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคืนค่าทวัรเ์ฉพาะสว่นที่

บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้ตามหลักปฏบิตัเิทา่นัน้ 

8. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 

มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อื

ไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้ 

9. สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้ง

เครือ่งบนิเทา่นัน้ 

10. คณะทัวร์นี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่บางส่วนของ

โปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่า่นไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณี

ใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ่้าย

ทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ขึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

11. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 


