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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ• สนามบนิโดโมเดโดโวเ่มอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี     (-/-/-) 

11.00 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์วยป์ระตู 3 เคานเ์ตอร ์D 
Thai Airwaysโดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

14.00 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง) สูป่ระเทศรสัเซยี เมอืงมอสโคว ์โดยเทีย่วบนิที ่TG974 

  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช ัว่โมง** 

 

19.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานโดโมเดโดโว่ เมอืงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ทีน่ าท่านเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรสัเซยี ครองอันดับเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ยุโรป เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการเดนิทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมอืงทีน่่าเทีย่วมากเมอืงหนึง่ 

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทัง้เกา่และใหม่มโีบสถซ์ ึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามมากกว่า 200 แห่ง 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอส

โคว ์

วนัทีส่อง มอสโคว ์• สนามบนิเมอรม์รงัส ์• เมอืงเมอรม์รงัส ์• เมอืง Teliberka ชมทะเลข ัว้โลกเหนอืทีสู่ง

ทีสุ่ดในโลก • ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื AUROLAR HUNTING    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั หรอื บรกิารอาหารแบบกลอ่ง SET BOX 

09.30 น.  ออกเดนิทางจากเมอืงมอสโคว ์สูเ่มอืงเมอรม์รังส ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1320 

น า้หนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยท่านตอ้งค านวณน า้หนกักระเป๋าส าหรบัการเดนิทาง หากเกนิ

ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บค่าน า้หนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และสภาพอากาศ) 
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12.05 น. เดนิทางถงึเมอืงเมอรม์รงัสเ์มืองท่าเรือ ตัง้อยู่

บริเวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมีแหลมโคล่า 

ยื่นไปในมหาสมุทร และตัง้อยู่ในส่วนตะวันตก

เฉียงเหนือสุดของรัสเซยี ทางดา้นทศิเหนือติด

กับประเทศนอร์เวย์ ทางดา้นตะวันตกติดกับ

ประเทศฟินแลนด ์

บา่ย  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหาร 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า 
Teliberka หมู่ บ า้น เทอริเบอร์ก า้ ตั ้งอยู่บน

ชายฝ่ังทะเลแบเร็นตส ์มหาสมุทรอาร์กติก ใน
แขวงโคลสกี้ (Kolsky) คาบสมุทรโคลา แควน้
เมอร์มานสค์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองเมอร์

มานสค ์ขึน้ไปทางเหนือประมาณ 120 กโิลเมตร 
ใชเ้วลาเดนิทาง สองชั่วโมงครึง่  

 

ทุนดรา (Tundra) หรอืทุ่งหมิะแถบขัว้โลก เทอรเิบอรก์า้อยู่บนอ่าวโคลา (Kola) สดุปลายแผ่นดนิรัสเซยี
ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ ทางออกสู่มหาสมุทรอาร์กตกิ  Teriberka  เมืองน้ีเป็นจุดเด่นในภาพยนตร์

เรือ่ง Leviathan Visit North Waterfall and Dragon egg สิง่อัศจรรยท์ีธ่รรมชาตริังสรรคข์ึน้มา หนิกอ้น
กลมเกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะดว้ยลมและน ้าทะเล วางเรียงรายกันสุดลูกหูลูกตาที่ธรรมชาติ
รังสรรค ์
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เอาไวใ้หดู้ยิ่งใหญ่และอลังการมาก เป็นจุดที่ถ่ายรูปดูเพลินมาก North Waterfall  สถานที่น้ีเป็น
ทะเลสาบมีล าธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมาก่อนจะเป็นน ้าตกบนหนา้ผาสูงไหลลงสู่ ทะเลอารก์ตกิ
ใกลข้ ัว้โลกเหนอืทีสุ่ดการเดนิทาง ถา้พืน้ถนน หมิะยังไม่แน่  น เราใชร้ถ 4WD minivan  เดนิทางถงึจุด

ถ่าย ณ ชายหาด Dragon egg beach แต่ถา้ในเดือนที่หิมะตกหนัก รถเดินทางไม่ถงึ เรา ตอ้งใชก้าร
เดนิทางดว้ย snowmobile เดนิทางถงึจุดถ่ายณ ชายหาด Dragon egg beach On Tiriberka transfer 
by 4WD minivan (No Snow) or snowmobile (Snow) จุดถ่ายรูป ชมความงามของฤดูหนาว Tiriberka 

มหาสมุทรอารก์ตกิ  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารญีปุ่่น อาหารสไตลญ์ีปุ่่น รา้น kay japanese food in Murmansk 

จากน ัน้  น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเมอรม์ังค ์

ทีพ่กั  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว เมอืงเมอรม์รงัส ์

มาตรฐานทอ้งถิน่ 

21.00 น. น าท่านเดนิทางออก ตามล่าหาแสงเหนอื หรอื ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซึง่เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที่มีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก 

ปรากฏการณ์ออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสกิสท์ี่น่าทึง่ทีสุ่ดที่เกดิขึน้ในอวกาศที่ใกลพ้ืน้โลก 

มันอาจปรากฏจากสิง่จางๆเป็นวงนิ่ง แลว้ระเบดิออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กีว่ ินาที 

บางครัง้จะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกับพืน้ หรอืในเวลาอืน่อาจเห็นมันพุ่งสงูขึน้สูท่อ้งฟ้า  
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วนัทีส่าม ฟารม์สุนขัไซบเีรยีนฮสักี ้• หมูบ่า้นชาวซาม ิ• เมอืงเมอมงัค ์• เรอืตดัน า้แข็งพลงังาน

นวิเคลยีรเ์ลนนิ ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื      (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น าท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสนัุขแสนรู ้ ที ่ฟารม์สุนขัไซบเีรยีนฮสักี ้พันธุส์นัุขทีฉ่ลาดเฉลียว

และแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถทีจ่ะสามารถลากเลื่อนบนน ้าแข็งหรอืหมิะไดด้ว้ย ทัง้น้ีท่านยังไดม้ี

ประสบการณ์ทีแ่สนสนุกในการน่ัง รถเทยีมสุนขัลากเลือ่นไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทั้งนี้ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยนืยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั้น 

ผู้เดนิทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกิดกรณีที่ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย*** 
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เทีย่ง  ลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ ของชาวซาม ิ 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวซาม ิSami village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชม

ประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพื้นเมอืงที่อยุ่อาศัยในแถวอารก์ตกิทีเ่รียกกันว่า แลปส ์(Lapps) หรือ แลป

แลนเดอร์ (Laplanders) ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน 

ฟินแลนด ์และคาบสมุทรโคล่าของรัสเซยี ทัง้ยังไดร้ับการคุม้ครองภายใตส้นธสิัญญาระหว่างประเทศของ

ชนเผ่าพื้นเมืองอีกดว้ย บา้นของชาวซามมิีลักษณะเป็นเต็นท์รูปกรวย ดา้นในปกคลุมดว้ยหนังและขน

กวางเรนเดยีร ์เพือ่ใหค้วามอบอุ่นและเป็นฉนวนกันไฟไหม ้ตรงกลางเต็นทจ์ะมเีตาผงิไฟขนาดใหญ่ ทัง้น้ี

ท่านไดช้ม สัตวพ์ืน้เมอืง อย่างสัตวพ์ืน้เมอืง อาทเิชน่ กวางเรนเดยีร ์และสนัุขไซบเีรยีนฮัสกี ้  
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**สนุกสนานกับการเล่นเกมสท์อ้งถิน่ของซาม ิสมัผัสประสบการณ์น่าตืน่เตน้กับการ น ัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีร ์

**(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเอือ้อ านวย)** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

น าทา่นชม  เรอืตดัน า้แข็งพลงังานนวิเคลยีรเ์ลนนิ(Ice breaker Lenin)เรือส าหรับการส ารวจอาร์กติค หรือ 

สงครามสอดแนม ซึง่เป็นเรือท าลายน ้าแข็งรุ่นแรกของโลก ที่ใชพ้ลังงานนิวเคลียร์ เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.

1957 จอดเทยีบท่าในเมืองมูรม์ันสคแ์ห่งน้ี หลังปลดระจ าการมากกว่า8 ปี ปัจจุบันไดเ้ปิดใหส้ามารถเขา้

ชมภายในตัวเรอื ทีม่กีารตกแต่งอย่างสวยงาม ซึง่ประกอบไปดว้ยหอ้งประชมุ หอ้งควบคุม หอ้งบังคับการ 

เป็นตน้ 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ  เมนูขาปูยกัษ ์Khamchatka ขาปูยกัษเ์สริฟ์พรอ้มซฟีู้ ด ไข่

หอยเมน่ หอยเชลส ์ หอยนางรม  ณ Panoramic Restaurant "At Egoricha พรอ้มชม

บรรยากาศววิเมอืงเมอรม์งัค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว เมอืงเมอรม์รงัส ์

มาตรฐานทอ้งถิน่ 

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

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ ทีม่แีสงเรอืงบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก 

ปรากฏการณ์ออโรราเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสกิสท์ีน่่าทึง่ทีส่ดุทีเ่กดิขึน้ในอวกาศทีใ่กลพ้ืน้โลก 

มันอาจปรากฏจากสิง่จางๆเป็นวงนิง่ แลว้ระเบดิออกมาเป็นสต่ีาง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กีว่นิาท ี

บางครัง้จะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกับพืน้ หรอืในเวลาอืน่อาจเห็นมันพุง่สงูขึน้สูท่อ้งฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*** ทั้งนี้ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยนืยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั้น 

ผู้เดนิทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกิดกรณีที่ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย *** 

 



CODE : BR08 

 

วนัทีส่ ี ่ อนุสรณ์สถานอลัโยชา • อนุสรณ์สถานเรอืด าน า้  • เมอืงเมอรม์รงัส ์• บนิภายในสูเ่มอืงมอส
โคว ์• สถานนรีถไฟใตด้นิ • ถนนอารบตั • ยอดเขาสแปโรฮลิล ์  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ชม อนุสรณ์สถานอลัโยชา Alyosha Monumentอนุสรณ์สถานของทหารรัสเซยีกับทหารโซเวียต

และเหล่าลูกเรือนักบนิเมื่อสมัยสงครามโลกที่ 2 สรา้งขึน้เพื่ออุทศิและร าลกึเหล่าทหารกองทัพของโซ

เวียตที่สามารถตรงึกองก าลัง เพื่อหยุดยัง้ การรุกรานของกองทัพเยอรมัน อนุสรณ์สถานแห่งน้ีไดร้ับการ

ออกแบบจากสถาปนกิชาวรัสเซยีนามว่า Pokrovskyเป็นรูปป้ันทหารถอืปืน ที่มีขนาดใหญ่ สูงกว่า 35.5 

เมตร น ้าหนักกว่า 5,000 ตัน และไดม้วีธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมือ่วันที ่19 ต.ค. 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้ น าท่านชม อนุสรณ์สถานเรอืด าน า้ Kursk submarine memorial ทีบ่ันทกีรายชือ่และเหตุการณ์ที่

ส าคัญทีเ่กดิขึน้ในขณะทีเ่กดิเหตุเรอืด าน ้าล่ม 

สุดพเิศษ กอ่นเขา้สนามบนิน าท่านเดนิทางสูร่า้น MCDONALD’S ทีบ่นัทกึไวว้า่อยูเ่หนอืทีสุ่ดของโลก ใหท้่าน

ไดล้ิม้ลองรับประทานเบอรเ์กอรไ์ก ่หรอืเนือ้ 1 set พรอ้มน า้ดืม่ 

จากน ัน้  น าท่านเตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงมอสโคว ์
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13.10 น.  ออกเดนิทางจากเมอืงเมอรม์รังส ์สูม่อสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1321 

น า้หนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยท่านตอ้งค านวณน า้หนกักระเป๋าส าหรบัการเดนิทาง หากเกนิ

ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บค่าน า้หนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และสภาพอากาศ) 

15.30 น. ถงึ เมอืงมอสโคว ์ เดนิทางสู ่ สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว(์Moscow Metro) ตืน่ตากับการ

ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยกัีบสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน่การประดับดว้ยกระจกส ี หนิอ่อน

เป็นตน้ น าท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิ ถนนอารบตั(Arbat Street) ทีตั่ง้อยู่ในใจกลางของแหล่ง

ประวัตศิาสตร ์ 

 

และถอืว่าเป็นหนึง่ในย่านโบราณทีส่ดุของมอสโคว ์ ทีม่ชี ือ่ปรากฏในประวัตศิาสตรม์าตัง้แต่ศตวรรษที1่5 

โดยตลอดความยาว 1.8 กโิลเมตร ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคาเฟ่ และยังเป็น

แหล่งชมุนุมของศลิปินอนิดี ้ทีม่าโชวฝี์มอืกันจัดแบบไมม่ใีครยอมใคร 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตลย์ุโรปแบบฟิวช ัน่ 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิส(์Sparrow Hills) หรอืเนนิเขานกกระจอกจุดชมทัศนียภาพของกรุง
มอสโควท์ีส่ามารถชมดา้นล่างไดเ้กอืบ ปัจจุบันพืน้ทีดั่งกล่าวเป็นที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยมอสโคว ์ซึง่เป็น

มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรัสเซยี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอส

โคว ์



CODE : BR08 

 

วนัทีห่า้ ตลาดอสิไมโลโว ่• พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี • รา้นอาหารสุดหรู TURANDOT •  จตัุรสัแดง  •  

มหาวหิารเซนตบ์าซลิ • หา้งสรรพสนิคา้กุม • ชมโชวล์ะครสตัว ์  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น าท่านเขา้สู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสนิคา้หัตถกรรมและของเก่าอันลือชือ่ 

ของประเทศรัสเซยีหรอืจตุจักรแห่งประเทศเทศรัสเซยีตลาดน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ของที่ระลกึ และ

ของเกา่ ของสะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว ตัง้อยู่ทีส่ถานีรถไฟ Partisanskayaอยู่ทางตะวันออกของ

กรุงมอสโคว์ เรียกไดว่้า ราคาถูกที่สุด และยังมีใหเ้ลือกหลากหลาย อสิระแก่ท่านไดเ้ดนิเที่ยวชมและ

เลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้ ชม พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี Museum Of Cosmonauticsนัน้นับว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวาม

น่าสนใจอกีเเห่ง เพราะมันจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถงึความยิง่ใหญ่ของรัสเซยีในช่วงปี ค.ศ.1960 ทีเ่ป็นยุคที่

มนุษยชาตกิ าลังสนใจในเรือ่งของทอ้งฟ้า เเละเกดิสงครามเย็นทีท่ าใหพ้วกเขาเเละอเมรกัินตอ้งขับเคี่ยว

กันอย่างหนักเพือ่พชิติอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซยีก็นับว่ามคีวามโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เรือ่งเลยก็ว่า

ได ้ซึง่เรือ่งราวทัง้หมดนัน้ถูกจัดเเสดงไวท้ีพ่พิธิภัณฑเ์เห่งน้ีทีใ่ครมาเทีย่วชมเเลว้จะตอ้งประทับใจอย่าง

เเน่นอน 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารสุดหรู Turandot Restaurant  เชญิทุกท่านลิม้รสชาตอิาหาร

ชัน้เยีย่ม กับบรรยากาศทีห่รูหราทีส่ดุแห่งหนึง่ในมอสโคว สรา้งดว้ยงบประมาณ 50 ลา้นดอลล่าร ์ตกแต่ง

ภายในเป็นสไตลบ์ารอคผสมผลานระหว่างจนีและฝรั่งเศส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้ ชม จตัุรสัแดง(Red Square)สถานที ่

ส าคัญใจกลางเมอืงมอสโคว ์สรา้งใน 

สมัยครสิศตวรรษที ่17 ทีเ่ป็นศูนย ์

รวมเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เชน่ งาน 

เทศกาลเฉลมิฉลอง หรอืการประทว้ง 

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบันและยังถอืได ้

ว่าเป็นจัตุรัสทีม่คีวามสวยงามมากที่สุดใน

โลก บรเิวณโดยรอบ ยังประกอบไปดว้ย

สถานที่ส าคัญของประเทศ อีกหลายแห่ง

ทีส่ามารถ 

ไดช้ม อันไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ

(Saint Basil’s Catherdral)สถานทีท่ี่

ซ ึง่ถูกยอมรับว่าสวยงามที่สดุในเมอืงมอสโคว์ จนไดร้ับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สรา้งขึน้ดว้ย

ศลิปะรัสเซยีโบราณ ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสสีันสวยงาม โดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ  
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(Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจา้อีวานที่ 4 

จอมโหด เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะ

เหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และดว้ย

ความสวยสดงดงาม วจิติรบรรจงของวหิาร จงึท า

ใหเ้ป็นที่พอพระทัยของพระเจา้อีวานที่ 4 เป็น

อย่างมาก จงึมีค าสั่งใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนิก 

ดว้ยการควักลูกตาทัง้สองขา้งทิง้เสยี เพือ่ไม่ใหส้

ถาปนิคผูน้ี้สามารถสรา้งสิง่สวยงามกว่าน้ีไดอ้ีก 

การกระท าของพระองคใ์นครั ้ งนั้น ส่งผลใหทุ้ก

คนขนานนามว่า “พระเจา้อีวานจอมโหด” (Ivan 

the terrible)  

จากน ัน้ น าท่านเขา้ชมและชอปปิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store)สถาปัตยกรรมทีเ่กา่แก่

ของเมืองมอสโคว์ สรา้งในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น าจ าหน่ายสนิคา้แบรนด์เนม 

เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง แบรนดดั์งทีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ป็นรุ่นล่าสดุ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู ้และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ 

Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชพี พรอ้มกับเหล่าสัตว์ที่ไดร้ับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบ

การแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตวแ์สนรูเ้พือ่เป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
**ทีน่ ัง่ชมเป็นบตัรแบบต ัว๋กรุป๊จดัตามระบบทวัรล์อ้กทีน่ ัง่ไวต้ามราคาทวัร ์หากทา่นตอ้งการทีน่ ัง่วไีอพหีรอืทีน่ ัง่

ดา้นหนา้กรุณาสอบถามเจา้หนา้ทีเ่พือ่ซือ้บตัรอพัเกรดท ัง้นีห้ากทีน่ ัง่จะอพัไดต้อ่เมือ่มทีีน่ ัง่เหลอื

เทา่น ัน้** 

**กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซึง่บางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เป็นไปทางระบบการ

จดัการทางประเทศรสัเซยีของคณะละครสตัว ์  ท ัง้นีท้างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าบรกิาร

สว่นนีใ้ห ้ 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว ทีเ่มอืงมอสโคว ์ มาตรฐานโรงแรมทอ้งถิน่

รสัเซยี 
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วนัทีห่ก     พระราชวงัเครมลนิ • โบสถอ์สัสมัชญั •  มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์      (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดก าเนิดของ
ประวัตศิาสตรร์ัสเซยีทีม่มีายาวนานในอดีตเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ที่น่ีเปรียบเสมือนหัวใจของ
กรุงมอสโคว ์อกีทัง้ยังเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์นกระทั่ง พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรง

เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ชาวรัสเซยีเชือ่ว่าทีน่ี่เป็นทีส่ถติของพระเจา้ปัจจุบันเป็น
พพิธิภัณฑท์ีส่ าหรับการจัดประชมุของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่าน ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์ ีแ่ชมเบอรตั์ง้อยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลนิ สิง่ที่ไม่ควรพลาดชม 
ไดแ้ก่ มงกุฎทองค าของราชวงศโ์มโนมาค
จักรพรรดิคอนสแตนติน โมโนมาคได ้

พระราชทานมงกุฎน้ีใหกั้บเจา้ชายวลาดมิรี์ 
โมโนมาค (Vladimir Monomakh) เมื่อราว 
700 ปีเศษ มา  แลว้ สวยงามมาก ท าจาก

ทองค าประดับดว้ยขนเสือเซเบลิ (Sable) 
และอัญมณีล ้าค่าต่างๆ มากมาย และไดใ้ช ้

ในพระราชพธิีบรมราชาภเิษกจนถงึปี พ.ศ. 

2225 ท่านชม โบสถอ์สัสมัชญัวหิารหลวง
เก่าแก่ ที่ถือว่าส าคัญที่สุดในเครมลิน ซึง่
สรา้งโดยสถาปนิกชาวอติาเลียน โดยสรา้ง

ทับลงบนโบสถ์ไมเ้ก่าที่มีมาก่อน แลว้ใช ้

เพื่อในการประกอบพธิีราชาภเิษก และการ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ชมระฆงัพระ

เจา้ซารT์he Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจา้ซาร์ เป็นตัวอย่างผลงานศิลปะชิน้โตอันเลื่องชื่อของ
รัสเซยี ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็นตัวดงึดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม ลองมาดูดว้ยตาตัวเองแลว้คุณ
จะประทับใจกับขนาดอันมหมึาของทีน่ี่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน ัน้ ชมมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ มหาวหิารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)
เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า Moskva เมอืงมอสโก ประเทศ
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รัสเซีย สรา้งขึ้นในสมัยของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดง
กตัญญตุาแด่พระเป็น 
เจา้ที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลียน โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวียรใ์ชเ้วลา

ก่อสรา้งนานถึง 45ปีในสมัยของสตาลิน เคยสั่งใหทุ้บท าลายมหาวิหารแห่งน้ี จนกระทั่งในสมัย
ประธานาธบิดีบอรสิเยลซนิ จงึไดม้กีารบูรณะขึน้มาอีกครัง้หนึง่ดว้ยเงนิบรจิาคและพลังความศรัทธาของ
ผูค้น ดังนัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีร่ักและศูนยร์วมจติใจของประชาชน มหาวหิารโดมทองแห่งน้ีจงึกลายเป็นสถานที่

ศักดิส์ทิธิใ์นการประกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาตทิางครสิตศาสนาของประเทศรัสเซยี 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

*** หมายเหตุ หากวนัและเวลาทีจ่ะเขา้ชมมพีธิกีรรมทางศาสนาภายในวหิารจะไมส่ามารถเขา้ชมได ้ โดยทาง

ทวัรจ์ะไม่สามารถทราบล่วงหน้าเนือ่งจากเป็นการจดัการของทางโบสถป์ระเทศรสัเซีย ทาง

ทวัร์ฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปชมบริเวณด้านนอก ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรบัในเงื่อนไข

ดงักลา่ว*** 

จากน ัน้ น าท่านชม และชอปป้ิง ที ่หา้งสรรพสนิคา้เวกสัVegas Shopping Mall หา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ 

ทีม่ไิดเ้ป็นเพยีงศูนยร์วมสนิคา้หลากหลายประเภทเท่านัน้ แต่รวมถงึเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของ

ชาวเมอืงมอสโควอกีดว้ยเพราะภายในหา้งยังไดร้วบรวมรา้นอาหารไวม้ากมาย  

18.00 น. บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิโดโมเดโดโว่ มอสโคว ์

22.00 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย (TG) เทีย่วบนิที ่TG 975 

วนัทีเ่จ็ด           สนามบนิสุวรรณภูม ิ• กรุงเทพฯ  

10.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื  

......................................................................................................................... 
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หมายเหตุ : หากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในรายการมกีารปิดโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยเป็นการปฏบิตักิาร

ทางรฐับาลหรอืหนว่ยงานในประเทศรสัเซยี ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัและเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นีลู้กคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วกอ่นท าการจองทุกคร ัง้ 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

วนัเดนิทางราคา มหศัจรรย.์..รสัเซยี ตามลา่หาแสงเหนอื เมอรม์งัค ์7 วนั 5 คนื  

บนิตรงสูม่อสโคว...โดยสายการบนิไทย(TG) 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

02 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 
TG974/TG975 

76,900 76,900 75,900 6,000 

11 ธ.ค.62 17 ธ.ค.62 
TG974/TG975 

68,900 68,900 67,900 6,000 

25 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 
TG974/TG975 

73,900 73,900 72,900 6,000 

28 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 
TG974/TG975 

82,900 82,900 81,900 6,000 

01 ม.ค.63 07 ม.ค.63 
TG974/TG975 

75,900 75,900 74,900 6,000 

15 ม.ค.63 21 ม.ค.63 
TG974/TG975 

68,900 68,900 67,900 6,000 

22 ม.ค.63 28 ม.ค.63 
TG974/TG975 

65,900 64,900 63,900 6,000 

05 ก.พ.63 11 ก.พ.63 
TG974/TG975 

68,900 68,900 67,900 6,000 

12 ก.พ.63 18 ก.พ.63 
TG974/TG975 

68,900 68,900 67,900 6,000 

22 ก.พ.63 28 ก.พ.63 
TG974/TG975 

68,900 68,900 67,900 6,000 

26 ก.พ.63 03 ม.ีค.63 
TG974/TG975 

68,900 68,900 67,900 6,000 
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04 ม.ีค.63 10 ม.ีค.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

18 ม.ีค.63 24 ม.ีค.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

25 ม.ีค.63 31 ม.ีค.63 TG974/TG975 68,900 68,900 67,900 6,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 25 - 30 ทา่นตอ่กรุป๊** 
** พาสปอรต์หรอืหนงัสอืเดนิทางไทย ไมต่อ้งท าวซ่ีาเขา้ประเทศรสัเซยี ** 

อตัราคา่บรกิารรวม 
ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ – มอสโคว ์- กรุงเทพฯ  

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

มอสโคว ์ช ัน้ประหยดั  
ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

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

     คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 
คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ, น า้ด ืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 
คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 
ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ด้รบั
อุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของ

ผูเ้ดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

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

ซกัรดี ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การ

นดัหยุดงาน,               การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 60 USD/ ทา่น 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 15 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทาง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ เพือ่ท าการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

• กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการ
เดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัมฉิะน ัน้ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ
กอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
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• ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้
ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไข

ใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ
ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า
การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื
เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ : 

• กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) 
กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋หรอืช าระคา่ทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีาร
ปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ 
หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

รบัผดิชอบทุกกรณี 
อาหาร 

❖ อาหารทีป่ระเทศรสัเซยี ทางทวัรจ์ะจดัท ัง้อาหารจนีและอาหารทอ้งถิน่ และอาหารสไตลย์ุโรปแบบฟิวช ัน่ 

ซึง่รสชาตจิะเป็นไปตามสไตลร์สัเซยี อาจจะไมถู่กปากคนไทยในบางมือ้  
 

โรงแรมทีพ่กั 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน ัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 
ท่าน บรษิทัฯ                       ขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) ซึง่ท่าน
จะต้องช าระค่าพกัเดีย่วเพิ่ม เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบัเตียงพบัเสริมซึ่งไม่

สะดวกสบายในการพกั **กรุณาอา่นเงือ่นไขการจองแบบ 3 ทา่นหากลูกคา้พงึพอใจทางบรษิทัฯจะถอื
วา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขของหอ้งพกัดงักลา่ว**  

❖ โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่จะเป็นหอ้งแบบ Twin เตยีงเดีย่ว 2 เตยีงในหอ้ง หอ้ง Double จะมนีอ้ยมาก
ในแต่ละโรงแรมและสว่นใหญก็่จะเป็นลกัษณะการน าเตยีงมาชดิกนัใหเ้ป็น Double หากลูกคา้รเีควส

พกั Double ทางบรษิทัฯจะไม่รบัรองเรือ่งหอ้งใหเ้นื่องจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถ
ลอ้คหอ้งพกัไดจ้งึขึน้อยู่กบัการจดัการของทางโรงแรมเป็นหลกั ท ัง้นีลู้กคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไข
ดงักลา่ว 

❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่ว Single หอ้ง
คู ่Twin/Doubleอาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละช ัน้ 

❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรดัและไม่มอี่าง

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่าง
กนั 

❖ กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทาง

เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบหาก

อายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ หนงัสอืเดนิทางหา้มขาด หา้มช ารุด หา้มเปียกน า้ หา้มสแตมป์ตวั
การต์ูนหรอืสแตมป์อยา่งอืน่ทีไ่ม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศน ัน้ๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคญั
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อยา่งยิง่ ไมเ่ช่นน ัน้พาสปอรต์ของทา่นจะไมส่ามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้โดยทางทวัรจ์ะไมส่ามารถ
รบัผดิชอบใดๆไดทุ้กกรณี 

➢ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่

อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
➢ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้

เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
➢ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
➢ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่
สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง

บรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 
➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื
ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์
ท ัง้หมด 

➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน
การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้ 
อยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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