
 

 
 
 
 

 
 

วนัทีห่น่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - จุดชมวิว สแปร์โร่ฮิลล์ - สวน
วคิตอรี - ประตูชัย 

07.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ P สาย
การบิน Aeroflot Russian Airlines โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 



 

10.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เที่ยวบินที่ SU271 (เที่ยวบินตรง) 
(กรุณาเช็คเทีย่วบินในตารางวนัเดินทางก่อนท าการจอง) 

** ใช้เวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
16.20 น. เดินทางถึง สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ช่ัวโมง)  
น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวติัศาสตร์ยาวนานถึง 
850 ปี เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตั้งอยู่ใกลแ้ม่น ้ ามสั
กวา ซ่ึงในตวัเมืองมีประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ท าให้เป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแน่นท่ีสุดใน
ยโุรป และเม่ือสมยัคร้ังท่ีสหภาพโซเวยีตยงัไม่ล่มสลาย เมืองมอสโกก็ยงัเป็นเมืองหลวงของสหภาพโซเวยีตอีก
ดว้ย จากนั้นเดินทางสู่ จุดชมววิ สแปร์โร่ฮิลล์ (Sparrow Hill) ท่านจะไดถ่้ายรูปวิวเมืองมอสโควย์ามค ่าคืน ซ่ึง
บริเวณจุดชมวิวแห่งน้ีสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมอสโควไ์ดท้ั้งหมดแบบพาโนรามา ถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึกกบัตึกมหาวิทยาลยัมอสโควท่ี์สร้างเป็นตึกสูงในสมยัสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสร้างด้วยรูปทรง
เดียวกัน จากนั้นเดินทางสู่ สวนวิคตอรี (Victory Park) สวนสาธารณะท่ีสวยงามแห่งน้ีมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์อยา่งสูง โดยเป็นสัญลกัษณ์แสดงถึงชยัชนะท่ีรัสเซียมีต่อนาซีเยอรมนั สวนน้ีเปิดในปีค.ศ. 1995 
เพื่อระลึกถึงวนัครบรอบ 50 ปีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ส้ินสุดลง ท่ีน่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์มากกวา่
แค่สงคราม ว่ากนัว่าสวนวิคตอรีเป็นท่ีท่ีจกัรพรรด์ินโปเลียน ทรงรอรับกุญแจเมืองของมอสโควเ์พื่อเผาเมือง
และกุญแจไปพร้อมกนั โดยหารู้ไม่ว่าชาวรัสเซียเลือกท่ีจะเผาเมืองแทนท่ีจะยอมแพ ้จากนั้นน าท่านเดินไป
บริเวณใกล้ๆกัน เพื่อถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับ ประตูชัย (Triumphal Arch) ซ่ึงอนุสาวรีย์แห่งน้ีเป็นเคร่ือง
เตือนใจอนัยิง่ใหญ่ถึงประวติัศาสตร์อนัยาวนานของรัสเซียในดา้นการทหารท่ีทรงพลงัและแขง็แกร่ง ประตูชยั
ของมอสโควส์ร้างข้ึนเพื่อเฉลิมฉลองชยัชนะทางทหารเช่นเดียวกบัประตูชยัของโรมสมยัโบราณ สัญลกัษณ์
แห่งน้ีแสดงถึงจุดเปล่ียนของรัสเซียในดา้นการร าลึกถึงความส าเร็จ ธรรมเนียมแต่เดิมคือการสร้างอาคารทาง
ศาสนา แต่พระเจา้ปีเตอร์มหาราชได้น าประเทศเขา้สู่แนวทางปฏิบติัใหม่ดว้ยการสร้างประตูชยั ประตูน้ีอุทิศ
ใหแ้ก่สงครามรักชาติท่ีสู้กบัจกัรพรรด์ินโปเลียนเม่ือปีค.ศ.1812 

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พกัที ่  VEGA IZMAILOVO HOTEL / PRINCE PARK HOTEL, MOSCOW หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่อง เมืองมอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์ บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ – 
ห้างสรรพสินค้ากุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - พระราชวังเครมลิน – มหาวิหารอัสสัมชัญ – มหาวิหารอาร์ค
แอนด์เกลิ มิคาเอล – ระฆงัยกัษ์แห่งพระเจ้าซาร์ – ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – พพิธิภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ (Moscow Metro) ถือไดว้า่มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก 
ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมี
จุดเร่ิมต้นมาจากช่วงแรกสุดท่ีสตาลิน ข้ึนมาเป็นผูน้ าสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีน ามา
ตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของงานศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพื่อระลึกถึงคุณความดีของวรีบุรุษ (Monumental 
Art) ซ่ึงจะส่ือออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลกันูนต ่า ภาพวาดประดบัลวดลายแบบโมเสก โดยจะ
พาท่านข้ึน-ลงประมาณ 3-5 สถานีสู่สถานีปลายทาง ข้ึนอยู่ตามความเหมาะสมของเวลา หลงัข้ึนจากสถานี
รถไฟใตดิ้นน าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณ์ส าคญั



 

ในประวติัศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทว้งทางการเมือง สร้างใน
สมยัคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีใช้จดังานในช่วงเทศกาลส าคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนั
แรงงาน และวนัท่ีระลึกสงครามโลกคร้ังท่ี 2 บริเวณโดยรอบของจตุัรัสแดงเป็นท่ีตั้งของกลุ่มสถาปัตยกรรมท่ี
สวยงาม อนัไดแ้ก่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลกัษณ์แห่งความงามของเมืองมอส
โคว ์ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดท่ีมีสีสันสวยงามสดใส สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยสถาปนิกชาว
รัสเซีย Postnik Yakovlev ดว้ยรูปทรงท่ีมีลกัษณะเป็นโดมรูปหัวหอม สีสันสดใส ตั้งตระหง่านสง่างาม ขนาบ
ขา้งดว้ยก าแพงของพระราชวงัเครมลิน ดึงดูดให้คนจ านวนไม่นอ้ยท่ีเดินทางสู่จตุัรัสแดงแลว้จะตอ้งถ่ายรูปเป็น
ท่ีระลึกคู่กบัมหาวิหารแห่งน้ี พร้อมกบัการเรียนรู้ความเป็นมาอนัยาวนานของสถานท่ีส าคญัน้ีควบคู่กนัไป 
มหาวิหารเซนต ์บาซิล สร้างข้ึนโดยพระเจา้อีวานท่ี 4 (Ivan the Terrible) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะ
เหนือกองทพัของมองโกลท่ีเมืองคาซาน (Kazan) ในปี พ.ศ. 2095 หลงัจากถูกปกครองกดข่ีมานานหลายร้อยปี 
ออกแบบโดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) และดว้ยความงดงามของสถาปัตยกรรมจึงท า
ให้มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัวา่ พระเจา้อีวานท่ี 4 ทรงพอพระทยัในความงดงามของมหาวิหารแห่งน้ีมาก จึงมีค าสั่ง
ให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิก ผูอ้อกแบบดว้ยการควกัดวงตาทั้งสอง เพื่อไม่ให้สถาปนิกผูน้ั้นสามารถสร้างส่ิงท่ี
สวยงามกวา่น้ีไดอี้ก การกระท าในคร้ังนั้นของพระเจา้อีวานท่ี 4 จึงเป็นท่ีมาของสมญานาม Ivan The Terrible 
หรืออีวานมหาโหด นัน่เอง ชม หอนาฬิกาซาวิเออร์ (Saviour Clock Tower) ตั้งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็น
ศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกท่ีท ามาจากทบัทิม น ้ าหนกั 20 ตนั ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตน์ ามาประดบัไว้
เม่ือปี ค.ศ. 1995 ชม ห้างสรรพสินค้ากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเก่าแก่ของเมืองมอสโคว ์
สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบันเป็นห้างสรรพสินค้าชั้ นน า จ  าหน่ายสินค้าแบรนด์เนม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 
น ้ าหอม แบรนด์ดงัท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นรุ่นล่าสุด (New Collection) ชม อนุสรณ์สถานเลนิน (Lenin Memorial) 
สร้างเพื่อร าลึกถึงผูน้ าคอมมิวนิสตค์นแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพกัพิงเม่ือท่านส้ินใจในจตุัรัสสีแดงท่ี
เคร่งขรึมแต่ยงัคงความยิง่ใหญ่ เยีย่มชมท่ีน่ีดว้ยความสงบเพื่อชมร่างของบุรุษผูก้ลา้ในอดีตซ่ึงเปิดใหป้ระชาชน
เขา้ชมแมท้่านจะเสียชีวติไปถึง 90 กวา่ปีแลว้ก็ตาม ท่ีเก็บศพสร้างดว้ยหินอ่อนสีแดงภายในมีศพเลนินนอนอยู่
บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู ่

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
จากนั้ นเดินทางสู่ พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค ์
จนกระทัง่พระเจา้ซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงยา้ยไปประทบัท่ีเมืองเซนต ์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบนัเป็นท่ีประชุมของ
รัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดบัประมุขของประเทศ บริเวณเดียวกนัจะเป็นจตุัรัสวหิาร เป็นท่ีตั้งของ มหาวิหาร
อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด 
เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจา้ซาร์ใชท้  าพิธีบรมราชาภิเษก หมายเหตุ : หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญ
จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน  ผ่านชม มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสร้าง
อุทิศใหก้บันกับุญอาร์คแอนดเ์กิล มิคาเอล ปัจจุบนัเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจา้ซาร์ก่อนยคุพระเจา้ปีเตอร์มหา
ราช ผ่านชม ระฆังยกัษ์แห่งพระเจ้าซาร์ (Big Bell of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1733-1735 สมยัพระนางแอนนาท่ี
ทรงประสงค์จะสร้างระฆงัใบใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่เกิดความผิดพลาดระหว่างหล่อท าให้ระฆงัแตก ปัจจุบนั
ตั้งอยูภ่ายในพระราชวงัเครมลินแห่งน้ี ผ่านชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ (Cannons of Tsar) สร้างในปี ค.ศ. 1586 
ตอ้งการให้เป็นปืนใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ียงัไม่เคยมีการใช้ยิงเลย ท าดว้ยบรอนซ์น ้ าหนกั 40 ตนั และลูกกระสุน
หนัก ลูกละ 1 ตนั จากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์ (State Armoury Chamber Museum) 



 

เป็นพิพิธภณัฑ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะทรัพยส์มบติัล ้ าค่าของเจา้ชายมสัโควี่ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษท่ี 14-15  ด้านในจดัแสดงโชวส่ิ์งส าคญัหลากหลายอย่างเช่น ชุดไข่ฟาแบร์เช่ (FABERGE), 
มงกุฎโมนามาด (MONOMACHUS CAP),  มงกุฎของพระนางแอนนา,      ราชรถ ฯลฯ ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ท่ี
เก็บรวบรวมทรัพทยส์มบติัของพระเจา้แผ่นดินท่ียงัคงสมบูรณ์แบบ ซ่ึงมีเพียง 3 แห่ง ในโลกเท่านั้น คือจดั
แสดงอยู่ท่ีประเทศรัสเซีย อิหร่าน และองักฤษ ถือว่าพิพิธภณัฑ์อาร์เมอร่ี แชมเบอร์เป็นหน่ึงในสถานท่ีท่ี
น่าสนใจเป็นอนัดบัตน้ๆของกรุงมอสโคว ์

เยน็ บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
พกัที ่  VEGA IZMAILOVO HOTEL / PRINCE PARK HOTEL, MOSCOW หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เมืองมอสโคว์ - สนามบินเชเรเมเตียโว  เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ 
ประเทศรัสเซีย – อนุสาวรีย์ผู้กล้า – คริสตจักรโดมทองค า – อนุสรณ์เรือด าน ้า – พิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้าแข็ง
พลงันิวเคลยีร์ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกล่อง  
06.30 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย  
09.30 น. ท่านเดินทางสู่ สนามบินมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย เทีย่วบินที ่SU1320  

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาท ีไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
หมายเหตุ : ค าแนะน าเกีย่วกับกระเป๋าสัมภาระ  
เน่ืองจากไฟลท์บินภายในประเทศรัสเซีย มีการเข้มงวดเร่ืองการจ ากดัน า้หนักกระเป๋าสัมภาระ โดยส่วนใหญ่ 
อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 1 ช้ิน หนักไม่เกิน 23 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองได้ 
ท่านละ 1 ช้ิน หนักไม่เกนิ 10 ก.ก. หากสายการบินจ าเป็นต้องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ เน่ืองจากจ านวนกระเป๋า
หรือน า้หนักกระเป๋าเกินก าหนด ลูกค้าจ าเป็นต้องช าระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความร่วมมือในการค านวณ
น า้หนักสัมภาระก่อนเดินทางทุกคร้ัง ** ไฟล์ทบิน โปรแกรม และ เมืองทีพ่กั อาจมีการปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลา สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส าคัญ ** 

12.10 น. เดินทางถึง สนามบินมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย  
น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เมืองท่าเรือและศูนยก์ลางการบริหารแควน้ปกครองตนเอง
ของรัสเซีย และตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคล่าใกลก้บัพรมแดนของประเทศนอร์เวยแ์ละ
ประเทศฟินแลนด ์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
 จากนั้นเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ผู้กล้า (Alesha Monument) อนุสาวรียแ์ห่งน้ีได้ถูกสร้างข้ึนเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 

ค.ศ.1974 ถือเป็นวนัครบรอบ 30 ปีต่อการพ่ายแพข้องกองทพัเยอรมนัในแถบอาร์กติก เป็นรูปป้ันทหารในเส้ือ
คลุมท่ีมีปืนไรเฟิลสะพายไหล่ของเขา ความสูงของฐานคือ 7 เมตร รูปป้ันสูง 35.5 เมตร ถือเป็นรูปป้ันท่ีสูงเป็น
อนัดบัสองของรัสเซีย น ้าหนกัรวมประมาณ 5,000 ตนั หนา้ของรูปป้ันทหารหนัไปทางทิศตะวนัตกมุ่งสู่หุบเขา 
ประวติัโดยยอ่ไดก้ล่าวถึงการต่อสู้อยา่งดุเดือดระหวา่งทหารชาวเยอรมนักบัทหารชาวรัสเซีย ท่ีแม่น ้ าซาปัดนา
ยา่ลิซซ่า (Zapadnaya Litsa) จากนั้นเดินทางสู่ คริสตจักรโดมทองค า (Church of the Saviour on the Waters) 
โบสถแ์ห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 2002 เกิดจากการร่วมบริจาคของชาวเมืองซ่ึงตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของอนุสรณ์



 

สถานท่ีอุทิศให้กบัคณะของลูกเรือชาวเมอร์มนัสค์ท่ีเสียชีวิตในเหตุการณ์เรือด าน ้ าระเบิด ซ่ึงลูกเรือทั้งหมด 
118 คนเสียชีวิตในปี 2000 ในระหวา่งการฝึกปฏิบติัการทางทะเลในทะเลเรนท์ จากนั้นเดินทางสู่ อนุสรณ์เรือ
ด าน ้า (Kursk submarine Memorial) ซ่ึงอยู่บริเวณใกลก้นักบัคริสตจกัรโดมทองค า เป็นจุดท่ีตั้งส่วนของหัว
เรือด าน ้ า ท่ียงัคงสมบุรณ์ท่ีสุดเพื่อเป็นอนุสรณ์ท่ีไวร้ าลึกถึง ลูกเรือท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือด าน ้ าระเบิดใน
วนัท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ. 2000 ระหวา่งการฝึกซ้อมคร้ังแรกในรอบกวา่สิบปี จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าให้ลูกเรือ
เสียชีวิตทั้งหมด 118 คนจากนั้นเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือท าลายน ้าแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered 
Icebreakers) รุ่น Lenin ซ่ึงเป็นเรือท าลายน ้ าแข็งพลงันิวเคลียร์รุ่นแรกสร้างในปี ค.ศ. 1958 ท่ีเมืองเลนินกราด 
Leningrad หรือ เมืองเซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ท่ีกลบัมาใชช่ื้อเดิมหลงัจากการลม้สลายของสภาพโซเวยีต ซ่ึงไดป้ลด
ระวางและจอดเทียบท่าให้นักท่องเท่ียวได้เข้าชมอยู่ท่ีเมืองมูร์มนัสค์แห่งน้ี ขณะท่ีรุ่นอ่ืนๆ ถัดมา เช่นรุ่น 
Arctika , Sevmorput และรุ่นอ่ืนๆ ยงัปฏิบติัการอยู่ในทะเลอาร์คติก เพื่อเปิดทางให้กบัเรือเดินสมุทรในการ
ขนส่งสินคา้และบางล าก็ใชก้ารน านกัท่องเท่ียวไปส ารวจขั้วโลกเหนือ North Pole 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั (อาหารบุฟเฟ่ต์) 
พกัที ่  PARK INN BY RADISSON POLYARNYE ZORI / MERIDIAN / AZIMUT HOTEL, Murmansk  
  หรือเทยีบเท่า 

จากนั้นน าท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) สัมผสัประสบการณ์ใหม่ ชมความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนมืดมิด ท่านจะพบกับแสงออโรร่าหรือแสงเหนือ 
ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตยป์ะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรือท่ีเรียกวา่
ลมสุริยะ (Solar Wind) เม่ือลมสุริยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอนบางส่วน
เขา้หาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของแก๊สท่ีล่องลอยอยูใ่นชั้นบรรยากาศ จึงท าให้เกิดการ
เรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกัพบไดใ้นช่วงเดือนธนัวาคม - มีนาคม ของทุกปี ซ่ึงสามารถพบไดใ้น
รัศมี 300 ก.ม. จากขั้วโลกเท่านั้น **พเิศษเพ่ือเพิม่ความอบอุ่นให้ร่างกาย ท่านจะได้ทดลองวอดก้าในระหว่างที่
ตามล่าแสงเหนืออีกด้วย**   หมายเหตุ : การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่านี้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเป็น
ส าคัญ 

 

วนัทีส่ี่ เมืองมูร์มันสค์ – ช้อปป้ิงห้างมูร์มันสค์ - ฟาร์มสุนัขพนัธ์ุฮัสกี ้– หมู่บ้านซามี่ - ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้ามูร์มันสค์ (Murmansk Shopping Mall) เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีอยูใ่จ

กลางเมือง ไม่ไกลจากบริเวณท่ีพกัมากนกั ท่านสามารถเดินชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างๆภายในห้างน้ีไดต้ามอธัยาศยั ซ่ึง
ประกอบดว้ยโซนต่างๆมากมาย อาทิเช่น เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาเก็ต ขนม ของสด ของ
ข้ึนช่ือต่างๆของรัสเซีย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (พเิศษ!! เมนูขาปูยกัษ์ พร้อมวอดก้า) 
จากนั้นเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธ์ุฮัสกี้ (Husky Park) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพนัธ์ุท่ี
เฉลียวฉลาดและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปป์ได้เล้ียงสุนัขพนัธ์ุน้ีเพื่อใช้ในการลาก
เล่ือนบนน ้ าแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผสัประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮสัก้ีลากเล่ือน (Husky Sledding) 
หรือสนุกกบักิจกรรม สโนโมบิล ส าหรับท่านท่ีอยากเก็บภาพน้องหมาท่ีน่ารัก ก็สามารถถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก
กลบัไปไดด้ว้ย โดยท่ีฟาร์มน้ีจะบริการตอ้นรับท่านดว้ยชาร้อน ขนมพื้นเมือง กบับรรยากาศตอ้นรับท่ีแสนจะ
อบอุ่น จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านซามี่ (Sami Village) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ถือเป็นชนเผ่า



 

พื้นเมืองดั้งเดิมของรัสเซีย ท่ีประกอบอาชีพล่าสัตวใ์นการด ารงค์ชีพ ซ่ึงภายในบริเวณหมู่บา้นจะมีกวางเรน
เดียร์ และสัตวเ์มืองหนาวอ่ืนๆ รวมไปถึงกิจกรรมท่ีน่าสนใจให้ท่านได้ร่วมสนุกเช่น  นั่งกวางเรนเดียร์ลาก
เล่ือน ใหอ้าหารกวางเรนเดียร์ ถ่ายรูปกบักวาง เป็นตน้  

ค ่า  บริการอาหาร ณ หมู่บ้านชาวซามี่ (อาหารพืน้เมือง) 
จากนั้นน าท่าน ชมปรากฎการณ์แสงออโรร่า (Aurora / Northern Lights) เป็นคืนท่ีสอง สัมผสัประสบการณ์
ใหม่ ชมความมหัศจรรยท์างธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนมืดมิด ท่านจะพบกบัแสงออโรร่าหรือแสง
เหนือ ปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตยป์ะทุและปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางในห้วงอวกาศ หรือท่ี
เรียกว่าลมสุริยะ (Solar Wind) เม่ือลมสุริยะผ่านเขา้มาใกลโ้ลก ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเล็กตรอน
บางส่วนเขา้หาชั้นบรรยากาศโลก และจะกระทบกบัโมเลกุลของแก๊สท่ีล่องลอยอยูใ่นชั้นบรรยากาศ จึงท าให้
เกิดการเรืองแสงเป็นสีสันต่างๆ โดยส่วนใหญ่มกัพบไดใ้นช่วงเดือนธนัวาคม - มีนาคม ของทุกปี ซ่ึงสามารถ
พบไดใ้นรัศมี 300 ก.ม. จากขั้วโลกเท่านั้น **พิเศษเพ่ือเพิม่ความอบอุ่นให้ร่างกาย ท่านจะได้ทดลองวอดก้าใน
ระหว่างที่ตามล่าแสงเหนืออีกด้วย**   หมายเหตุ : การพบปรากฏการณ์แสงออโรร่านี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศเป็นส าคัญ 

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

วนัทีห้่า เมืองมูร์มันสค์ - สนามบินมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย - สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ 
ประเทศรัสเซีย - มหาวหิารเซนต์ซาเวยีร์ - ถนนอารบัต 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.30 น. ท่านเดินทางสู่ สนามบินมูร์มันสค์ เมืองมูร์มันสค์ ประเทศรัสเซีย 
11.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน (อาหารพืน้เมือง) 
13.10 น. ท่านเดินทางสู่ สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เทีย่วบินที ่SU1321 

** ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง 20 นาท ีไม่มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
หมายเหตุ : ค าแนะน าเกีย่วกับกระเป๋าสัมภาระ  
เน่ืองจากไฟลท์บินภายในประเทศรัสเซีย มีการเข้มงวดเร่ืองการจ ากดัน า้หนักกระเป๋าสัมภาระ โดยส่วนใหญ่ 
อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเคร่ืองบินได้ ท่านละ 1 ช้ิน หนักไม่เกิน 23 ก.ก. และถือขึน้เคร่ืองได้ 
ท่านละ 1 ช้ิน หนักไม่เกนิ 10 ก.ก. หากสายการบินจ าเป็นต้องเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ เน่ืองจากจ านวนกระเป๋า
หรือน า้หนักกระเป๋าเกินก าหนด ลูกค้าจ าเป็นต้องช าระเองตามจริงทั้งหมด จึงขอความร่วมมือในการค านวณ
น า้หนักสัมภาระก่อนเดินทางทุกคร้ัง** ไฟล์ทบิน โปรแกรม และ เมืองทีพ่กั อาจมีการปรับเปลีย่นตามความ
เหมาะสม ให้สอดคล้องกบัเวลา สถานการณ์ และสภาพอากาศ โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ ** 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 
 น าท่านแวะถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกด้านหน้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ี

เรียกกันว่า มหาวิหารโดมทอง (ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้านใน) สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะใน
สงครามนโปเลียน เม่ือปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ท่ี 1 ใชเ้วลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหาร
ท่ีส าคญัของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ์ ใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีส าคญัระดบัชาติ หมายเหต : หากมีพิธีกรรม
ทางศาสนา มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จะไม่อนุญาตให้เข้าชมด้านใน จากนั้นเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat 



 

Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทั้งยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น 
และยงัมีศิลปินมานัง่วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย ท่านสามารถหาซ้ือของ
ท่ีระลึกประเทศรัสเซียเป็นของฝากไดจ้ากท่ีน่ี 

ค ่า  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
พกัที ่  VEGA IZMAILOVO HOTEL / PRINCE PARK HOTEL, MOSCOW หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีห่ก เมืองมอสโคว์ – ตลาดอิสไมโลโว่ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ - สวน VDNKH - สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ 
ประเทศรัสเซีย - สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ตลาดอิสไมโลโว่ (Izmailovo Market) ตลาดขายสินคา้พื้นเมือง ซ่ึงท่านจะไดพ้บกบัสินคา้
ของท่ีระลึกมากมาย ในราคาท่ีถือว่าค่อนขา้งถูก ให้ท่านได้อิสระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั อาทิ ตุ๊กตามา
ทรอชกา้ (ตุก๊ตาแม่ลูกดก) ผา้พนัคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม ้พวงกุญแจ ไมแ้กะสลกั และสินคา้ของ
ท่ีระลึกอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้เมือง) 
จากนั้นเดินทางสู่ VDNKH (Exhibition of Achievements of National Economy) เป็นสถานท่ีจดังานท่ีใหญ่
ท่ีสุดในรัสเซีย ภายในพื้นท่ีเกือบ 1,500 ไร่ ท่ีน้ีมีทั้งพิพิธภณัฑ์ อาคารจดังานแสดง อควาเรียมจดัแสดงพนัธ์ุ
สัตวน์ ้ า สวนหยอ่ม สวนสัตวข์นาดยอ่ม สวนสาธารณะและพื้นท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ในช่วงฤดูร้อนท่ีน่ีจะเป็น
พื้นท่ีสีเขียวท่ีมีน ้าพุสวยงาม มีสวน Ostankino ท่ีร่มร่ืนเหมาะแก่การเดินเล่น เม่ือเขา้ถึงฤดูหนาว พื้นท่ีน ้ าพุและ
สวนดอกไมจ้ะถูกเปล่ียนให้กลายเป็นลานเสก็ตขนาดใหญ่ท่ีสุดในยุโรป น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อวกาศ 
เมืองมอสโคว์ (Museum of Cosmonautics) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความน่าสนใจอีกเเห่ง เพราะมนัจะเเสดง
ให้คุณเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรัสเซียในช่วงปี ค.ศ. 1960 ท่ีเป็นยคุท่ีมนุษยชาติก าลงัสนใจในเร่ืองของทอ้งฟ้า 
เเละเกิดสงครามเยน็ท่ีท าให้พวกเขาเเละอเมริกนัตอ้งขบัเค่ียวกนัอยา่งหนกัเพื่อพิชิตอวกาศให้ได ้เเละรัสเซียก็
นบัวา่มีความโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เร่ืองเลยก็วา่ได ้ซ่ึงเร่ืองราวทั้งหมดนั้นถูกจดัเเสดงไวท่ี้พิพิธภณัฑ์
เเห่งน้ีท่ีใครมาเท่ียวชมเเลว้จะตอ้งประทบัใจอยา่งเเน่นอน 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบินเซเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย 

19.20 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เทีย่วบินที ่SU270 (เที่ยวบินตรง)  
** ใช้เวลาบินประมาณ 10 ช่ัวโมง 30 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 

วนัทีเ่จ็ด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

08.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 
 

*รายการทวัร์อาจมีการปรับเปล่ียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วนัเดินทาง 
ทั้งน้ีทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นหลกั* 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ 
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

** ขอขอบพระคุณทีเ่ลือกใช้บริการ ** 
 
 



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

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

06 – 12 มีนาคม 2563 62,999 61,999 8,000 

13 – 19 มีนาคม 2563 62,999 61,999 8,000 

20 – 26 มีนาคม 2563 62,999 61,999 8,000 
   

** อตัราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 
** อตัรานี ้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 75 USD ** 

** ส าหรับอตัราค่าบริการนี ้จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงอตัราค่าบริการ  

(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทางตามความต้องการของผู้เดินทาง) ** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้ นประหยดั (Economy Class) ของสายการบิน Aeroflot Russian 
Airlines ไม่สามารถเปล่ียนแปลง (Upgrade) หรือ เปล่ียนแปลง วนัเดินทางกลับ (Change Date) ไม่วา่กรณีใดก็ตามซ่ึงท่ีนัง่ถูก
ระบุใหเ้ป็นหมู่คณะ 
 ค่าภาษีน ้ามนั และ ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines อนุญาตให้โหลด
กระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 1 ช้ิน โดยมีน ้ าหนกัรวมกนัไม่เกิน 23 กก. และ ถือข้ึนเคร่ืองได ้ท่านละ 1 ช้ิน 
น ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 10 กก. 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีโรงแรมมีห้องพกั 3 ท่าน 
Triple แบบเตียงเสริม วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีท าให้โรงแรมตามรายการท่ีระบุเตม็ ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสม
เดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพิ่มเพื่อ
คุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น
รายการ (กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหวัหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทวัร์ ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม ท่านละ 75 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
(USD) หรือ ค านวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,300 บาท (THB)  
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนีท่้านสามารถให้มากกว่านีไ้ด้ตามความ
เหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียว กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท 

ภายใน 1 วนั หลงัจากวนัจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัท่ี 1 กรุณาระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัท่ี 2 ก่อนเวลา 14.00 น. 
เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดรั้บยอดเงินมดัจ าตามเวลาท่ีก าหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คท่ีวา่งและท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ท่ีท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั 
เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีท่ีนัง่ราคาพิเศษจ านวนจ ากดั 

2. นกัท่องเท่ียว กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 26 วัน กรณีนกัท่องเท่ียวไม่
ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่วา่ส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน
ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม รวมทั้ง กรณีทีอ่ยู่ในช่วงรอผลการอนุมัติวซ่ีา รอนัดสัมภาษณ์วซ่ีา ท่ีท  าใหท้างบริษทัไม่ไดรั้บเงินตาม
เวลาท่ีก าหนดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม คือ ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์
นั้นๆทนัที 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึง ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษ์ท่ี
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือ

เอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามใน
เอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ (ผูมี้รายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาท่ีบริษทัอย่างใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระเงิน
ค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลกิ 30 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวนัเดินทางตรงกบัช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวัน
ใดวนัหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลกิการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ** 



 

2.2 แจ้งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายท่านละ 20,000 บาท ** กรณทีี่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่าก าหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 15 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตามจ านวนท่ี
ก าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะ
ไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วนั 
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และ อย่างน้อย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า แต่หากทาง
นกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทั
ก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษทัยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคา้ด าเนินการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ท่ีลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใดส่วน
หน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ข้อมูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่่านควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) , ห้องพกัคู่แบบ 
2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั หรือ อยูค่น
ละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 
เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 ห้อง (Single) ไม่
วา่กรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนกัท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดั

รัต และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ทีท่่านควรทราบ 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีท่ีท่านถือ

หนงัสือเดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้ าเงินเขม้) หนงัสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อมคณะ
ทวัร์อนัมีวตัถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการใช้
หนงัสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาท์เตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขาออก 
และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี 



 

และ ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

1. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

2. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้าหนงัสือเดิน 
และ หนา้วซ่ีามาใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

5. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน 
ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีท าใหต้น้ทุนสูงข้ึน 

6. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 

7. นกัท่องเท่ียวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผา่น เกิดอุบติัภยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง
บริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทวัร์เฉพาะส่วนท่ีบริษทัยงัไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลง
แก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

8. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนั
ทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจได้
อยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนด
จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

9. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

10. คณะทวัร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตวัแทนบริษัทท่ีได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีท่ี
ท่านไม่ต้องการใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

11. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 


