
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ชมปรากฏการณเ์เสงเหนือ | ชมพพิิธภณัฑเ์รอืทาํลายนํา้แขง็พลงันวิเคลยีร ์| นั่งรถลากเลือ่นฮสักี ้เเละ กวางเรนเดียร ์| ขบั
รถสโนโมบิล| ชมจตรุสัแดง | ชมการแสดงละครสตัว ์

 
 
 

 

  

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS  
บนิตรง รัสเซยี ตามล่าแสงเหนือ 

7 DAYS 5 NIGHTS  
เดนิทาง     ธันวาคม 2562          

เร่ิมต้นเพยีง  68,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 
11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู2 เคานเ์ตอร ์H,J สายการบินไทย โดยมี

เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 
14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที่ TG 974 

20.20 น. ถึงสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นาํทา่นผา่นขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํทา่นเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่า 

วันที ่2 
มอสโคว ์–มูรมั์นสค–์พิพิธภัณฑเ์รือทาํลายนํ้าแข็งนิวเคลียร–์อนุสาวรียอ์โลชา 
– ขับรถสโนโมบลิ - ตามล่าแสงเหนือ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อทาํการเช็คอินสมัภาระ 

..... น. ออกเดินทางสูเ่มืองมมูนัสค ์โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 

..... น. เดินทางถงึเมืองมมูนัสค ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํทา่นเทีย่วชมเมืองมูรมั์นสค ์(Murmansk) ซึง่เป็นเมืองทา่ของรฐัมรูม์นัสค ์อ๊อบ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตัง้อยู่

บรเิวณอา่วโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปในมหาสมทุร เป็นเมืองที่อยูต่ิดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึง่
เป็นเมืองทา่ที่สาํคญัในการมุง่หนา้ออกสูอ่ารค์ติก นาํทา่นเขา้ชมพพิิธภณัฑเ์รือทาํลายนํ้าแข็งพลงันิวเคลียร ์(Nuclear 

powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึง่เป็นเรอืทาํลายนํา้แข็งพลงันวิเคลยีรรุ์น่แรก เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลด
ประจาํการแลว้ ปัจจบุนัเป็นพิพิธภณัฑไ์ดใ้หน้กัทอ่งเที่ยวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบทา่อยูท่ี่เมืองมรูม์นัสค ์(Murmansk) ในอดีตเรอื
ลาํนีใ้ชต้ดันํา้แข็งเพื่อเปิดทางนํา้แข็งใหเ้รอืเดินสมทุรในการขนสง่สนิคา้ โดยในปัจจบุนัยงัมีเรอืทีปฏิบตัิการตดันํา้แขง็อยู ่
จากนัน้นาํทา่นชมอนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha Memorial) ที่สรา้งขึน้เพื่ออทุิศใหก้บัเหลา่ทหารกองทพัของโซเวียตที่
สามารถตรงึกองกาํลงัเพื่อหยดุยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสงูถงึ 35.5 เมตร สงูเป็นอนัดบัสองของ

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์

วนัท่ี 2. มอสโคว ์–มรูม์นัสค–์พิพธิภณัฑเ์รอืทาํลายน้ําแขง็นิวเคลยีร–์อนสุาวรยีอ์โลชา –ขบัรถสโนโมบิล - ตามลา่แสงเหนือ 
วนัท่ี 3. หมูบ่า้นซามิ – ฟารม์สนุขัฮสักี ้– นั่งรถสนุขัลากเลอืนและกวางลากเลือ่น – ตามลา่แสงเหนือ 

วนัท่ี 4. มรูม์นัสค–์ มอสโคว–์วิหารเซนทซ์าเวียร–์ ถนนอารบตั - รบัประทานอาหารระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

วนัท่ี 5. มอสโคว–์สถานีรถไฟใตด้ิน–พระราชวงัเครมลนิ–พิพิธภณัอ์ารเ์มอรี–่จตรุสัแดง–หา้งกมุ–ละครสตัว ์

วนัท่ี 6. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภณัฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์–สนามบิน             

วนัท่ี 7. กรุงเทพฯ 
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รสัเซียและมีนํา้หนกักวา่ 5,000 ตนั จากนัน้นาํทา่นขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ใหท้า่นไดส้นกุตื่นเตน้กบั
ลานนํา้แข็งกวา้งใหญ่ ซึง่เป็นประสบการณส์ดุสนกุและเรา้ใจเป็นอยา่งยิ่ง 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT หรือเทียบเท่า 

21.00 น. นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเหน็ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถกาํหนดหรือทราบลว่งหน้าได้ โอกาสทีจ่ะได้เห็นขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
เป็นสาํคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 
 

วันที ่3 หมู่บ้านซามิ–ฟารม์ฮัสกี–้น่ังรถสุนัขและกวางลากเล่ือน–ตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสู่หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี ้ท่านจะไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิต ศิลปะวฒันธรรม 

ประเพณี และการแตง่กายของชาวพืน้เมืองซามิที่ใชชี้วิตอาศยัอยูต่ัง้แตบ่รรพบรุุษในแถบตอนเหนือของคาบสมทุรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดัง้เดิมชมสตัวเ์มืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) 

เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการเดินทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้นาํท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพันธุฮ์ัสกี้ (Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสนุขัแสนรู ้เป็นพนัธุ์ที่ฉลาด
เฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซึง่ชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนุขัพนัธุน์ีเ้พื่อใชใ้นการลากเลือ่นบนนํา้แข็งหรอืหมิะ่ 
ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณน่ั์งรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟารม์นีจ้ะบรกิารตอ้นรบัทา่นดว้ย
ชารอ้น ขนมพืน้เมือง กับบรรยากาศตอ้นรบัที่แสนจะอบอุ่น สมัผสัประสบการณ์น่ังรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลื่อน 
(Reindeer Sledding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั AZIMUT หรือเทียบเท่า 

21.00 น. นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคนืยามทีท่้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 
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borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเหน็ปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถกาํหนดหรือทราบลว่งหน้าได้ โอกาสทีจ่ะได้เห็นขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ
เป็นสาํคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม*** 

วันที ่4 
มูรมั์นสค–์ มอสโคว–์วิหารเซนทซ์าเวียร์– ถนนอารบัต - รับประทานอาหารระหว่าง
ล่องเรือแม่นํา้ใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
..... น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบินท่ี ..... 
..... น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นาํเข้าชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่

ที่สดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์หง่ชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เลก็ซานเดอรท์ี่ 1 
ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนัน้นาํท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทัง้
ย่านการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ของที่ระลึก รา้นนั่งเล่น รา้นอาหารมากมาย และยงัมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป
ลอ้เลยีน และศิลปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า นาํท่าน สมัผสัความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่นํ้า 
Moskva ดื่มดํ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ 
ตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ํา้เป็นอีกหนึง่ประสบการณท์ี่นา่ประทบัใจ 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 
มอสโคว–์สถานีรถไฟใต้ดิน–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณ์อาร์เมอร่ี–จตุรัส
แดง–ห้างกุม–ละครสัตว ์

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตด้ินมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสดุที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้าํ
สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่นาํมาตกแต่งภายในสถานีนัน้เป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศิลปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนตํ่า 
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ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก นาํท่านเขา้สูภ่ายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทบัของ
พระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจ้าซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจุบนัเป็นที่ประชุมของ
รฐับาลและที่รบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํทา่นสูจ่ตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกบัโบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันนัซิเอชั่น โบสถ์
อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์สัสมัชญั ซึ่งเป็นโบสถท์ี่สาํคญัใชใ้นงานพิธีกรรมที่สาํคญั เช่น 
การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนัน้ชมระฆงัพระเจา้ซาร์สรา้งในสมยัพระนางแอนนา ทรง
ประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สดุในโลกเพื่อนาํไปติดบนหอระฆงัแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหลอ่ทาํใหร้ะฆงัแตก 
ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สดุในโลกที่ยงัไม่เคยมีการใชย้ิงเลย ทาํดว้ยบรอนซน์ํา้หนกั 40 ตนั 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเข้าชมพิพิธภณัฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin 

Armory ) เป็นพิพิธภณัฑท์ี่เก่าแก่ที่สดุของรสัเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 
ปัจจุบนัเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีคา่ที่ดีที่สดุของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษที่ 14 ถึงช่วงตน้ครสิตศ์ตวรรษที่ 20 พิพิธภณัฑ์
อารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภณัฑท์ี่เก็บรวบรวมทรพัยส์มบตัิของพระเจ้าแผ่นดินที่สมบูรณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่องักฤษ 
และ อิหรา่น 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นาํชมจัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคญัในประวตัิศาสตรข์องรสัเซียไมว่่าจะ

เป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบนัสถานที่แหง่นีใ้ชจ้ดั
งานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม ่วนัชาติ วนัแรงงาน และวนัที่ระลึกสงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจตัรุสั
แดงเป็นที่ตัง้ ของกลุม่สถาปัตยกรรมที่สวยงาม อนัไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสีสนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํมาจากทบัทิม นํา้หนกั 20 ตนั ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตน์าํมาประดบั ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง นํา้หอม และราคาค่อนขา้งแพง ชม
อนสุรณส์ถานเลนิน ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินออ่นสแีดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบ่นแทน่หินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
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 นาํท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สนุขั ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายา
กล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พกั 15 
นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกบัสตัวต์่างๆ และมีของที่ระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดง
และซึง่บางครัง้การงดการแสดงไมม่ีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท *** 

ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั  โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 IZMAILOVO MARKET – พพิธิภณัฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์–สนามบนิ                                            
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํทา่นสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ อิสระใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้สินคา้พืน้เมืองนานาชนิด ในราคา
ท่ีถกูท่ีสดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แมล่กูดก, ผา้คลมุไหล,่ อาํพนั, ของที่ระลกึตา่งๆ และอื่นๆอีกมากมาย นาํทา่นสูเ่ขา้
พิพิธภัณฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจดัแสดงเก่ียวกบัอวกาศ ยานอวกาศ กระสวย
อวกาศ รวมทั้งดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้จะจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสุริยะ เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวขอ้งกบัอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวตัิศาสตรแ์ละการพฒันาของการเดินทางขึน้สูอ่วกาศและดวง
จนัทรต์ัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั สิ่งจดัแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกอ้นหินจากดวงจนัทร ์ชุดอวกาศ ชิน้สว่นยานอวกาศ รวมทัง้
สนุขัที่เคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นาํเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทศันียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ัง้เมืองและ

สามารถมองเห็นตึกสงูเจ็ดตึกที่สรา้งในสมยัสตาลิน จากนัน้นาํท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาว

ประมาณ 1 กม. เป็นทัง้ยา่นการคา้ แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นนั่งเลน่ รา้นอาหารมากมาย และยงัมศีิลปินมานั่ง

วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลยีน และศิลปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย 

คํ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
19.00 น. สมควรแก่เวลานาํทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพดว้ยสายการบนิไทย TG 975 
  

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดีภาพ 

 

 
 
 
 
 

ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ข้าพัก  
เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่กล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ  RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS  
บนิตรง รัสเซยี ตามล่าแสงเหนือ 
7 D 5 N โดยสายการบนิไทย 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 

พักหอ้งละ 2-3 
ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  

ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

28 ธ.ค.62 – 3 ม.ค. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 55,900 6,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวยื่นวีซา่ภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรอืไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครือ่งบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
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5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ สาํหรบัเที่ยวบินระหว่างประเทศ 

และค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารกัษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็น
ตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (36 ดอลลา่รส์หรฐั) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ดอลลา่รส์หรฐั) 
 
 
 
 

เงือ่นไขการชาํระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจาํเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 
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1. ทางบริษัทไดส้าํรองที่นั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจาํมาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ / คา่มดัจาํตั๋วเครือ่งบิน หรอืค่า
ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไมค่รบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอา่งอาบนํา้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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