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ชมปรากฏการณเ์เสงเหนือ | ชมพิพิธภัณฑเ์รอืทาํลายนํา้แข็งพลงันิวเคลยีร ์| นั่งรถลากเลื่อนฮสักี ้เเละ กวางเรนเดียร ์| ขบั
รถสโนโมบิล| ชมจตัุรสัแดง | ชมการแสดงละครสตัว ์

 
 

RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS  
บินตรง รัสเซยี ตามล่าแสงเหนือ 

7 DAYS 5 NIGHTS  
เดนิทางเดอืนธันวาคม 2562 – มีนาคม 2563         

ราคาแนะน าเพยีง 65,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – มอสโคว ์ 
11.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคานเ์ตอร ์H,J สายการบินไทย โดยมี

เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

14.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 974 

20.20 น. ถงึสนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นาํท่านผ่านขัน้ตอนการ
ตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร หลงัจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สูท่ี่พกั 

ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พัก  โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่า 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ – มอสโคว ์

วนัที่ 2. มอสโคว ์–มรูม์นัสค–์พิพิธภัณฑเ์รอืทาํลายน้ําแข็งนิวเคลยีร–์อนสุาวรียอ์โลชา –ขบัรถสโนโมบิล - ตามลา่แสงเหนือ 
วนัที่ 3. หมู่บา้นซามิ – ฟารม์สนุขัฮัสกี ้– นั่งรถสนุขัลากเลอืนและกวางลากเลื่อน – ตามลา่แสงเหนือ 

วนัที่ 4. มรูม์นัสค–์ มอสโคว–์วิหารเซนตซ์าเวียร–์ ถนนอารบตั - รบัประทานอาหารระหว่างลอ่งเรอืแม่น ํา้ใจกลางกรุงมอสโคว์ 

วนัที่ 5. มอสโคว–์สถานีรถไฟใตดิ้น–พระราชวงัเครมลนิ–พิพิธภัณอ์ารเ์มอรี่–จตัรุสัแดง–หา้งกมุ–ละครสตัว ์

วนัที่ 6. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์–สนามบิน             

วนัที่ 7. กรุงเทพฯ 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที ่2 
มอสโคว ์–มูรมั์นสค–์พิพิธภัณฑเ์รือท าลายนํ้าแข็งนิวเคลียร–์อนุสาวรียอ์โลชา 
– ขับรถสโนโมบิล - ตามล่าแสงเหนือ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสูส่นามบิน เพื่อทาํการเช็คอินสมัภาระ 

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

..... น. เดินทางถงึเมืองมมูนัสค ์ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านเที่ยวชมเมืองมูรมั์นสค ์(Murmansk) ซึ่งเป็นเมืองท่าของรฐัมรูม์นัสค ์อ๊อบ-ลาสต ์(Murmansk Oblast) ตัง้อยู่

บรเิวณอ่าวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลาย่ืนไปในมหาสมทุร เป็นเมืองที่อยู่ติดกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึ่ง
เป็นเมืองท่าที่สาํคญัในการมุ่งหนา้ออกสูอ่ารค์ติก นาํท่านเขา้ชมพิพิธภัณฑเ์รือท าลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร ์(Nuclear 

powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึ่งเป็นเรอืทาํลายนํา้แข็งพลงันิวเคลยีรรุ์น่แรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลด
ประจาํการแลว้ ปัจจบุนัเป็นพิพิธภัณฑไ์ดใ้หน้กัท่องเที่ยวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูรม์นัสค ์(Murmansk) ในอดีตเรอื
ลาํนีใ้ชต้ดัน ํา้แข็งเพื่อเปิดทางนํา้แข็งใหเ้รอืเดินสมทุรในการขนสง่สินคา้ โดยในปัจจบุนัยงัมีเรอืทีปฏิบติัการตดันํา้แข็งอยู่ 
จากนัน้นาํท่านชมอนุสาวรียอ์โลชา (Alyosha Memorial) ที่สรา้งขึน้เพื่ออทุิศใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซเวียตที่
สามารถตรงึกองกาํลงัเพื่อหยดุยัง้การรุกคืบจากกองทพัเยอรมนั เป็นรูปป้ันขนาดสงูถึง 35.5 เมตร สงูเป็นอนัดบัสองของ
รสัเซียและมีน ํา้หนกักว่า 5,000 ตนั จากนั้นนาํท่านขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลยุหิมะ ใหท้่านไดส้นุกต่ืนเตน้กบั
ลานนํา้แข็งกวา้งใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณส์ดุสนุกและเรา้ใจเป็นอย่างย่ิง 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเท่า 

21.00 น. น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึน้อยู่กับสภาพอากาศ
เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 
 

วันที ่3 หมู่บ้านซามิ–ฟารม์ฮัสกี้–น่ังรถสุนัขและกวางลากเล่ือน–ตามล่าแสงเหนือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดินทางสูห่มู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บา้นชาวพืน้เมืองซามินี ้ท่านจะไดส้มัผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม 

ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมืองซามิที่ใชช้ีวิตอาศยัอยู่ตัง้แต่บรรพบรุุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ
คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิมชมสตัว์เมืองหนาวเช่น กวางเรนเดียร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) 

เพื่อใชป้ระโยชนใ์นการเดินทาง รวมทัง้เป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกิจ 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ฟารม์สุนัขพันธุฮั์สกี ้(Husky Farm) ใหท้่านไดช้มความน่ารกัของสนุัขแสนรู ้เป็นพันธุ์ที่ฉลาด
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เฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ไดเ้ลีย้งสนุขัพนัธุน์ีเ้พื่อใชใ้นการลากเลื่อนบนนํา้แข็งหรือหิม่ะ 
ใหท้่านไดส้มัผสัประสบการณน่ั์งรถเทียมสุนัขฮัสกีล้ากเลื่อน (Husky Sledding) โดยที่ฟารม์นีจ้ะบริการตอ้นรบัท่านดว้ย
ชารอ้น ขนมพืน้เมือง กับบรรยากาศตอ้นรับที่แสนจะอบอุ่น  สัมผัสประสบการณน่ั์งรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลื่อน 
(Reindeer Sledding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พกั PARK INN POLYARNYE ZORY หรือเทียบเท่า 

21.00 น. น าท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์าง
ธรรมชาติ ท่ีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามท่ีท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่าน้ัน ซ่ึง แสงออโรร่า (Aurora 
borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผ่านท้องฟ้ายามค่ําคืน *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนือ เป็น
ปรากฏการณท์างธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสท่ีจะได้เห็นขึน้อยู่กับสภาพอากาศ
เป็นส าคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม*** 
 

วันที ่4 
มูร์มันสค์– มอสโคว์–วิหารเซนตซ์าเวียร์– ถนนอารบัต - รับประทานอาหารระหว่าง
ล่องเรือแม่น ้าใจกลางกรุงมอสโคว ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
..... น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน ...... เท่ียวบนิที่ ..... 
..... น. เดินทางถงึสนามบินมอสโคว ์  
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นาํเข้าชมวิหารเซนตซ์าเวียร ์(Cathedral of Christ the Saviour) (หา้มถ่ายภาพดา้นใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่
ที่สดุในรสัเซีย สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนสุรณแ์ห่งชยัชนะในสงครามนโปเลยีน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ี่  1 
ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45 ปี จากนั้นนาํท่านสู่ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้ง
ย่านการคา้ แหล่งรวมวัยรุ่น รา้นคา้ของที่ระลกึ รา้นนั่งเล่น รา้นอาหารมากมาย และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูป
ลอ้เลยีน และศิลปินเลน่ดนตรเีปิดหมวกอีกดว้ย 
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ค ่า นาํท่าน สมัผัสความหรูหราของ Dinner Cruise by Radisson Blu รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือไปตามแม่น ้า 
Moskva ดื่มด ่ารับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ 
ตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ํา้เป็นอีกหนึ่งประสบการณท์ี่น่าประทบัใจ 

ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พัก โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่า 
 

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

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 นาํท่านชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ์ถือไดว้่ามีความสวยงามมากที่สดุในโลก ดว้ยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม

การตกแต่งภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟ้าใตดิ้นมีจุดเริ่มตน้มาจากช่วง แรกสดุที่สตาลิน ขึน้มาเป็นผูน้าํ
สหภาพโซเวียต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมที่นาํมาตกแต่งภายในสถานีนั้นเป็นลกัษณะของ Monumental art คือลกัษณะ
ของงานศิลปะที่สรา้งขึน้เพื่อระลกึถึงคุณความดีของวีรบุรุษ ซึ่งจะสื่อออกมาในรูปของงานป้ัน รูปหล่อ ภาพสลักนูนตํ่า 
ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นาํท่านเขา้สู่ภายในรัว้พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace)ที่ประทับของ
พระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทั่งพระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ ปัจจุบันเป็นที่ประชุมของ
รฐับาลและที่รบัรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นาํท่านสูจ่ตัรุสัวิหาร ถ่ายรูปกับโบสถอ์ัสสมัชัญ โบสถอ์ันนันซิเอชั่ น โบสถ์
อารค์แอนเจลไมเคิล หอระฆงัอีวาน และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสมัชัญ ซึ่งเป็นโบสถท์ี่สาํคัญใชใ้นงานพิธีกรรมที่สาํคัญ เช่น 
การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์ากนั้นชมระฆังพระเจา้ซาร์สรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรง
ประสงคจ์ะสรา้งระฆงัใบใหญ่ที่สดุในโลกเพื่อนาํไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทาํใหร้ะฆังแตก 
ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ี่มีความตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ที่สดุในโลกที่ยังไม่เคยมีการใชยิ้งเลย ทาํดว้ยบรอนซน์ ํา้หนัก 40 ตัน 
(หากมีพิธีกรรมทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) น าเข้าชมพิพิธภัณฑอ์ารเ์มอร่ี (The Kremlin 

Armory ) เป็นพิพิธภัณฑท์ี่เก่าแก่ที่สดุของรสัเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควี่ ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที่ 14-15 
ปัจจบุนัเป็นสถานที่เก็บสะสมของมีค่าที่ดีที่สดุของรสัเซียจากคริสตศ์ตวรรษที่ 14 ถึงช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑ์
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อารเ์มอรี่เป็นหนึ่งในสามพิพิธภัณฑท์ี่เก็บรวบรวมทรพัยส์มบัติของพระเจา้แผ่นดินที่สมบูรณแ์บบ ซึ่งอีก 2 ที่อยู่ที่อังกฤษ 
และ อิหรา่น 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย นาํชมจตัุรัสแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมืองที่เป็นเวทีของเหตกุารณส์าํคัญในประวัติศาสตรข์องรสัเซียไม่ว่าจะ

เป็นงานเฉลมิฉลองทางศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมือง สรา้งในสมัยคริสตศ์ตวรรษที่ 17 ปัจจุบันสถานที่แห่งนีใ้ชจ้ัด
งานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่น วนัปีใหม่ วนัชาติ วนัแรงงาน และวันที่ระลกึสงครามโลกครัง้ที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรสั
แดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันไดแ้ก่ วิหารเซนตบ์าซิล(Saint Basil’s Cathedral) ประกอบดว้ยยอด
โดม 9 ยอดที่มีสสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ยศิลปะรสัเซียโบราณโดยสถาปนิกชาวรสัเซีย Postnik Yakovlev ชมหอนาฬิกา
ซาวิเออร ์ตัง้อยู่บนป้อมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทาํมาจากทับทิม น ํา้หนัก 20 ตัน ซึ่งพรรค
คอมมิวนิสตน์าํมาประดับ ไวเ้มื่อปีค.ศ.1995 ชมห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่
ของเมือง สรา้งในปีค.ศ.1895 จาํหน่ายสินคา้จาํพวกแบรนดเ์นม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอาง น ํา้หอม และราคาค่อนขา้งแพง ชม
อนสุรณส์ถานเลนิน ที่เก็บศพสรา้งดว้ยหินอ่อนสแีดง ภายในมีศพเลนินนอนอยู่บนแท่นหินมีโลงแกว้ครอบอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
 นาํท่านชมการแสดงละครสัตว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ี่ ไม่ควรพลาด เช่น สนุัข ลิง นก ฯลฯ รวมทั้งมายา

กล กายกรรมไต่ลวด และการแสดงผาดโผนจากนกัแสดงมืออาชีพ  แบ่งการแสดงออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก 45 นาที พัก 15 
นาที และช่วงหลงัอีก 45 นาที จากนีย้งัมีบริการถ่ายรูปกับสตัวต่์างๆ และมีของที่ระลึกดว้ย ***กรณีละครสตัวง์ดการแสดง
และซึ่งบางครัง้การงดการแสดงไม่มีการแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงืน 1,000 บาท *** 

ท่ีพัก เดินทางเขา้สูท่ี่พัก  โรงแรม DELTA หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑอ์วกาศ – เนินเขาสแปรโ์รว ์–สนามบิน                                            
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 นาํท่านสู ่IZMAILOVO MARKET ตลาดที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สินคา้พืน้เมืองนานาชนิด ในราคา
ที่ถกูที่สดุ อาทิเช่น นาฬิการสัเซีย, ตุ๊กตา แม่ลกูดก, ผา้คลมุไหล่, อาํพัน, ของที่ระลกึต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย นาํท่านสู่
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เขา้พิพิธภัณฑอ์วกาศ (The Memorial Museum of Cosmonautics) ชมการจัดแสดงเก่ียวกับอวกาศ ยานอวกาศ 
กระสวยอวกาศ รวมทัง้ดวงดาวต่างๆ ซึ่งพิพิธภัณฑแ์ห่งนี ้จะจดัแสดงเก่ียวกับอวกาศ จักรวาล ระบบสรุิยะ เทคโนโลยี และ
สิ่งประดิษฐ์ที่เก่ียวขอ้งกบัอวกาศของรสัเซีย พรอ้มดว้ยประวัติศาสตรแ์ละการพัฒนาของการเดินทางขึน้สู่อวกาศและดวง
จนัทรต์ัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบุนั สิ่งจดัแสดงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกอ้นหินจากดวงจันทร ์ชุดอวกาศ ชิน้ส่วนยานอวกาศ รวมทั้ง
สนุขัที่เคยขึน้ไปในอวกาศ และ อีกมากมาย 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 นาํเดินทางสู่เนินเขาสแปรโ์รว ์(Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไ์ดท้ั้งเมืองและ

สามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึที่สรา้งในสมยัสตาลนิ  

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น. สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพดว้ยสายการบินไทย TG 975 
  

วันที ่7 กรุงเทพฯ 
10.50 น. ถงึ สนามบินสวุรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดีภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิการยา้ยเมืองทีเ่ข้าพกั  
เช่น กรณีทีเ่มืองน้ันมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพกัเมืองทีใ่กล้เคยีงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
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ราคาแนะน าเพียง 
RUSSIA FANTASTIC NORTHERN LIGHTS  

บินตรง รัสเซยี ตามล่าแสงเหนือ 
7 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่
 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

29 ม.ค. – 04 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

08 – 14 ก.พ. 63 65,900 65,900 65,900 65,900 44,850 5,900 

29 ก.พ. – 06 ม.ีค. 63 67,900 67,900 67,900 67,900 46,850 5,900 

04 – 10 ม.ีค. 63 67,900 67,900 67,900 67,900 46,850 5,900 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาํการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่ านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
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 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ สาํหรบัเท่ียวบินระหว่างประเทศ 
และค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารกัษาพยาบาล 
กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็น
ตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (36 ดอลลา่รส์หรฐั) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ดอลลา่รส์หรฐั) 
7. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้าํรองที่นั่งพรอ้มชาํระเงินมัดจาํค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจาํตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินทาํการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น ํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อาํนาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจาํนวนที่ บริษัทฯกาํหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้าํระค่าทัวรห์รือมัดจาํมาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจาํตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ํ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
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