
#9179 ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค 7 วัน 5 คืน พระรา
ชวังเครมลิน ลาแสงเหนือที่มูรมันสค บิน TG
ทัวรรัสเซีย มอสโคว มูรมันสค มหาวิหารเซนตซาเวียร ถนนอารบัต หมูบานซามี่
ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ พิพิธภัณฑเรือทําลายนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร พระราชวังเครม
ลิน มหาวิหารอัสสัมชัญ หางกุม ชมการแสดงละครสัตว สถานีรถไฟใตดินเมือง
มอสโคว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว - มอสโคว   

Korston
Hotel
Moscow ,
Moscow
หรือเทียบ
เทา

2 วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - ถนนอารบัต - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว - ทาอากาศยานนานา
ชาติมูรมันสค - เมืองเมอรแมนส - แสงเหนือ / แสงออโรรา   

Azimut
Hotel
Murmansk
,
Murmansk
หรือเทียบ
เทา

3 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี ้- แสงเหนือ / แสงออโรรา   

Azimut
Hotel
Murmansk
,
Murmansk
หรือเทียบ
เทา

4 พิพิธภัณฑเร่ืองราวทองถ่ิน - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลังนิวเคลียร - ทาอากาศยานนานา
ชาติมูรมันสค - ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว   

Korston
Hotel
Moscow ,
Moscow
หรือเทียบ
เทา

5 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอนเจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร
- ปืนใหญพระเจาซาร - พิพิธภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซาวิ
เออร - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน - การแสดงละครสัตว เซอรคัส

  

Korston
Hotel
Moscow ,
Moscow
หรือเทียบ
เทา

6 สแปรโรวฮิล หรือ เลนินฮิลส - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว - หาง VEGUS MEGA
STORE - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว    -

7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 ฿79,999 ฿79,999 ฿78,999 ฿12,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติโด
โมเดโดโว - มอสโคว

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. ขอเชิญคณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชัน้
4 ประตูทางเขาหมายเลข 3 เคานเตอร D สายการบิน Thai Airways โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง

10.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Thai
Airways เท่ียวบินท่ี TG974 (เท่ียวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

บาย

17.10 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

** เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง **

นําทานเดินทางสู เมืองมอสโคว (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย มีประวัติศาสตรยาวนานถึง 850 ปี เป็น
ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากร
อยูอาศัยกวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารจีน)

นําคณะเขาสูท่ีพัก Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว บาย

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทัง้ภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร - ถนนอารบัต - ทาอากาศยานเชเรเมติ
เยโว - ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค - เมืองเมอรแมนส -
แสงเหนือ / แสงออโรรา

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

มอสโคว
เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย เป็นศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และ
การเดินทางของประเทศ โดยตัง้อยูใกลแมน้ํามัสกวา ซ่ึงในตัวเมืองมีประชากรอยูอาศัย
กวา 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเป็นเมืองท่ีมีประชากรหนาแนนท่ีสุดในยุโรป[ตองการ
อางอิง] และเมื่อสมัยครัง้ท่ีสหภาพโซเวียตยังไมลมสลาย กรุงมอสโกก็ยังเป็นเมืองหลวง
ของสหภาพโซเวียตอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน

 Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู มหาวิหารเซนตซาเวียร (Cathedral of Christ the Saviour) หรือท่ีเรียกกันวา มหาวิหารโดมทอง (ไม
อนุญาตใหถายรูปดานใน) สรางขึน้เพ่ือเป็นอนุสรณแหงชัยชนะในสงครามนโปเลียน เมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจาซารอเล็กซาน
เดอรท่ี 1 ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ปี เป็นวิหารท่ีสําคัญของนิกายรัสเซียนออธอดอกซ ใชประกอบพิธีกรรมท่ีสําคัญระดับชาติ

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 ก.ม. เป็นทัง้ยานการคา แหลงรวมวัยรุน
รานคาของท่ีระลึก รานน่ังเลน และยังมีศิลปินมาน่ังวาดรูปเหมือน รูปลอเลียน และศิลปินเลนดนตรีเปิดหมวกอีกดวย

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน ......... เท่ียวบินท่ี
.........

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที ไมมี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

** คําแนะนําเกี่ยวกับกระเปาสัมภาระ **
เน่ืองจากไฟลทบินภายในประเทศรัสเซีย มีการเขมงวดเรื่องการจํากัดน้ําหนักกระเปาสัมภาระ โดยสวนใหญ อนุญาตใหโหลด

กระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิน้ หนักไมเกิน 20 ก.ก. ซ่ึงบางกรณีเจาหนาท่ีสายการบินอาจใหนําสัมภาระท่ี
ทานจะถือขึน้เครื่องบินมาชัง่รวมดวย ทําใหน้ําหนักเกินกวากําหนด (เกิน 20 ก.ก.) กรณีน้ีสายการบินจําเป็นตองเรียกเก็บคาใช
จายเพ่ิม ซ่ึงลูกคาจําเป็นตองชําระเองตามจริงทัง้หมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณน้ําหนักสัมภาระกอนเดินทางทุกครัง้

** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองท่ีพัก อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และ
สภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ **

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย



นําทานเดินทางสู เมืองมูรมันสค (Murmansk) เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของรัสเซีย และ
ตัง้อยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของนอรเวยและฟินแลนด

ทัง้น้ีการพบปรากฏการณแสงออโรราน้ี ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทาน ชมปรากฎการณแสงออโรรา (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณใหม ชมความมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติ ทามกลางทุงหิมะในคืนมืดมิด ทานจะพบกับแสงออโรราหรือแสงเหนือ

นําคณะเขาสูท่ีพัก Azimut Hotel Murmansk , Murmansk หรือเทียบเทา

วิหารเซ็นต เดอะซาเวียร
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สรางขึน้เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจาซารอเล็กซานเดอรท่ี 1 เพ่ือเป็นอนุสรณแหง
ชัยชนะและแสดงกตัญุตาแดพระเป็นเจาท่ีทรงชวยปกปองรัสเซียใหรอดพนจากสงครา
มนโปเลียน ปัจจุบันวิหารน้ีใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญระดับชาติของรัสเซีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน 

ถนนอารบัต

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว

ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค

 บาย

ถนนอารบัต เป็นถนนเสนเกาแกเสนหน่ึงของ Moscow ถนนน้ีปรากฏมาตัง้แต
ศตวรรษท่ี 15 ในประวัติเมืองมอสโก บันทึกวาเคยเกิดเพลิงไหมครัง้หน่ึงเมื่อปี 1493 ใน
สมัยศตวรรษท่ี 16 ในรัชสมัยกษัตริยอีวานจอมโหด ถนนสายน้ีเป็นท่ีอยูอาศัยของตํารวจ
ลับ ถนนอารบัตเป็นท่ียานพักของเกิดมีชนชัน้ใหม น่ันก็คือ สมาชิกระดับสูงของพรรค
คอมมิวนิสต ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตไดกลายเป็นถนนคนเดิน ตอมาก็เป็นถนนท่ี
ใครๆก็รูจัก และคึกคักท่ีสุด เพราะเป็นแหลงชุมนุมศิลปิน จิตรกร รานขายของท่ีระลึก
รานกาแฟ ศูนยวัฒนธรรม โรงละคร เป็นตน

ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตัง้อยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟินแลนด



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย - ฟารมสุนัขพันธุฮัสก้ี - แสงเหนือ /
แสงออโรรา

** หากมีพิธีกรรมทางศาสน ามหาวิหารเซนตซาเวียร จะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

** ใชเวลาบินประมาณ 2 ชัว่โมง 20 นาที ไมมี บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

** คําแนะนําเกี่ยวกับกระเปาสัมภาระ **
เน่ืองจากไฟลทบินภายในประเทศรัสเซีย มีการเขมงวดเรื่องการจํากัดน้ําหนักกระเปาสัมภาระ โดยสวนใหญ อนุญาตใหโหลด

กระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 1 ชิน้ หนักไมเกิน 20 ก.ก. ซ่ึงบางกรณีเจาหนาท่ีสายการบินอาจใหนําสัมภาระท่ี
ทานจะถือขึน้เครื่องบินมาชัง่รวมดวย ทําใหน้ําหนักเกินกวากําหนด (เกิน 20 ก.ก.) กรณีน้ีสายการบินจําเป็นตองเรียกเก็บคาใช
จายเพ่ิม ซ่ึงลูกคาจําเป็นตองชําระเองตามจริงทัง้หมด จึงขอความรวมมือในการคํานวณน้ําหนักสัมภาระกอนเดินทางทุกครัง้

** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองท่ีพัก อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และ
สภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ **

การพบปรากฏการณแสงออโรราน้ี ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ

เมืองเมอรแมนส
เป็นเมืองทาเรือและศูนยกลางของการบริหารแควนปกครองตนเองรัสเซียตัง้อยูในสวน
ตะวันตกเฉียงเหนือสุดของรัสเซีย อาวโคลา 12 กิโลเมตร จาก Barents Sea บนชายฝ่ัง
ทางเหนือของคาบสมุทรโคลา ซ่ึงอยูไมไกลจากชายแดนของรัสเซียกับนอรเวยและ
ฟินแลนด แมประชากรลดลงอยางรวดเร็ว เมอรมังสยังคงเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดทางเหนือ
ของอารกติก

แสงเหนือ / แสงออโรรา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารพ้ืนเมือง

 Azimut Hotel Murmansk , Murmansk หรือเทียบเทา

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนือ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน ทามกลางทองฟาท่ีใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนับลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิตรกรรมบนฟากฟา ทําใหกลายเป็น
เปาหมายของนักเดินทางจากท่ัวสารทิศ ท่ีอยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครัง้
แตการจะไดเห็นภาพแบบน้ันไมใชเรื่องท่ีงายนัก เพราะตองพ่ึงพิงปัจจัยรอบดาน เพราะ
ฉะน้ัน จึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน และกอนท่ีจะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตา
ตัวเอง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู หมูบานซามี่ (Sami Village) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ชนเผาพ้ืนเมืองดัง้เดิมของรัสเซีย ท่ี
ประกอบอาชีพลาสัตว ซ่ึงภายในจะมีกวางเรนเดียร และสัตวเมืองหนาว รวมไปถึงกิจกรรมท่ีนาสนใจ เชน ใหอาหารกวางเรน
เดียร น่ังกวางเรนเดียรลากเล่ือน เป็นตน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ หมูบานชาวซามี่ (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางสู ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี ้(Husky Park) ใหทานไดชมความนารักของสุนัขแสนรู เป็นพันธุท่ีเฉลียวฉลาดและ
แข็งแรงมาก โดยอาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเลีย้งสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็งหรือหิมะ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม (อาหารพ้ืนเมือง)



วันท่ี 4 พิพิธภัณฑเร่ืองราวทองถ่ิน - พิพิธภัณฑเรือตัดน้ําแข็งพลัง
นิวเคลียร - ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค - ทาอากาศยาน
เชเรเมติเยโว

 หมายเหตุ การพบปรากฏการณแสงออโรราน้ี ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ 

นําทาน ชมปรากฎการณแสงออโรรา (Aurora / Northern Lights) สัมผัสประสบการณใหม ชมความมหัศจรรยทาง
ธรรมชาติ ทามกลางทุงหิมะในคืนมืดมิด ทานจะพบกับแสงออโรราหรือแสงเหนือ

ทัง้น้ีการพบปรากฏการณแสงออโรราน้ี ขึน้อยูกับสภาพภูมิอากาศเป็นสําคัญ

นําคณะเขาสูท่ีพัก Azimut Hotel Murmansk , Murmansk หรือเทียบเทา

หมูบานซามิ ประเทศรัสเซีย
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานของชาวพ้ืนเมืองซามิ ทาสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี
และการแตงกายของชาวพ้ืนเมืองซามิท่ีตอาศัยอยูตัง้แตบรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของ
คาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ณ หมูบานชาวซามี่ (อาหารพ้ืนเมือง)

ฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้ บาย

ทานจะไดชมความนารักของสุนัขพันธุฮัสกี ้สุนัขท่ีมีความฉลาดและความแข็งแรงโดย
อาศัยอยูในเขตหนาว ซ่ึงชาวแลปปไดเลีย้งสุนัขพันธุน้ีเพ่ือใชในการลากเล่ือนบนน้ําแข็ง
หรือหิมะ

แสงเหนือ / แสงออโรรา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม อาหารพ้ืนเมือง

 Azimut Hotel Murmansk , Murmansk หรือเทียบเทา

ภาพของปรากฏการณทางธรรมชาติของ "แสงเหนือ" หรือ "แสงออโรรา" (Aurora
Borealis) ซ่ึงเป็นแสงสีเขียวท่ีพาดผานทองฟายามค่ําคืน ทามกลางทองฟาท่ีใสดุจคริสตัล
มองเห็นดาวนับลานดวง สวยงามตระการตา เสมือนจิตรกรรมบนฟากฟา ทําใหกลายเป็น
เปาหมายของนักเดินทางจากท่ัวสารทิศ ท่ีอยากไปเห็นภาพแบบน้ีดวยตาดวยเองสักครัง้
แตการจะไดเห็นภาพแบบน้ันไมใชเรื่องท่ีงายนัก เพราะตองพ่ึงพิงปัจจัยรอบดาน เพราะ
ฉะน้ัน จึงตองศึกษาขอมูลใหชัดเจน และกอนท่ีจะไดมีโอกาสไปเห็นภาพแสงเหนือดวยตา
ตัวเอง

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑทองถิ่น (Museum of Local) พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงเรื่องราวของชาวซามี่หรือแลปส ชนพ้ืน
เมืองท่ีเขามาตัง้ถิ่นฐานตัง้แตปี ค.ศ. 1574

้ ่



นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร (Nuclear Powered Icebreakers) รุน Lenin ซ่ึงเป็นเรือ
ทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรกสรางในปี ค.ศ. 1958 ท่ีเมืองเลนินกราด Leningrad หรือ เมืองเซนตปีเตอรสเบิรก ท่ีกลับ
มาใชชื่อเดิมหลังจากการลมสลายของสภาพโซเวียต ซ่ึงไดปลดระวางและจอดเทียบทาใหนักทองเท่ียวไดเขาชมอยูท่ีเมืองมูรมันสค
แหงน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค เมืองมูรมันสค ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน ......... เท่ียวบินท่ี
.........

เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา แบบกลอง (อาหารพ้ืนเมือง)

** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองท่ีพัก อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และ
สภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ **

นําคณะเขาสูท่ีพัก Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา 

พิพิธภัณฑเรื่องราวทองถิ่น

พิพิธภัณฑเรือตัดนํ้าแข็งพลังนิวเคลียร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑเรื่องราวทองถิ่น (Museum of local Lore) พิพิธภัณฑท่ีจัดแสดงเรื่องราวของ
ชาวซามี่หรือแลปส ชนพ้ืนเมืองท่ีเขามาตัง้ถิ่นฐานตัง้แตปีค.ศ.1574

รุน Lenin ซ่ึงเป็นเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียรรุนแรก ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑไดใหนัก
ทองเท่ียวไดเขาชม จอดเทียบทาอยูท่ีเมืองมูรมันสค

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร าหารพ้ืนเมือง

ทาอากาศยานนานาชาติมูรมันสค บาย

สนามบินเมอรมานสค เมืองทาเรือและศูนยกลางการบริหารแควนปกครองตนเองของ
รัสเซีย และตัง้อยูบนชายฝ่ังทางตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาใกลกับพรมแดนของ
นอรเวยและฟินแลนด



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 พระราชวังเครมลิน - โบสถอัสสัมชัญมอสโคว - โบสถอารคแอน
เจลไมเคิล - ระฆังพระเจาซาร - ปนใหญพระเจาซาร - พิพิธ
ภัณฑอารเมอร่ี - จัตุรัสแดง - วิหารเซนตบาซิล - หอนาฬิกาซา
วิเออร - หางกุม - อนุสรณสถานเลนิน - การแสดงละครสัตว
เซอรคัส

** ไฟลทบิน โปรแกรม และ เมืองท่ีพัก อาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลา สถานการณ และ
สภาพอากาศ โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ **

ทาอากาศยานเชเรเมติเยโว
ทาอากาศยานนานาชาติเชเรเมติเยโว หรือ Sheremetyevo International Airport เป็น
สนามบินใหญอันดับ 2 ของประเทศ รองจากสนามบินนานาชาติดามาเดดาวา มันอยูหาง
จากใจกลางเมืองหลวง 29 กิโลเมตร และเป็นฐานของสายการบินรัสเซียชื่อดังอยางแอโร
ฟล็อต โดยในปี 2553 สนามบินแหงน้ีรองรับผูโดยสาร 19.3 ลานคน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร แบบกลอง (อาหารพ้ืนเมือง)

 Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู พระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ท่ีประทับของพระเจาซารทุกพระองค จนกระท่ังพระเจา
ซารปีเตอรมหาราชทรงยายไปประทับท่ีเมืองเซนต ปีเตอรสเบิรก ปัจจุบันเป็นท่ีประชุมของรัฐบาลและท่ีรับรองแขกระดับประมุข
ของประเทศ

บริเวณเดียวกันจะเป็นจัตุรัสวิหาร เป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารอัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) สรางโดยสถาปนิกชาว
อิตาเลียนเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด เป็นสถานท่ี ท่ีพระเจาซารใชทําพิธีบรมราชาภิเษก

** หากมีพิธีกรรมทางศาสนามหาวิหารอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชมดานใน **

ชม มหาวิหารอารคแอนดเกิล มิคาเอล (The Archangel Michael) ท่ีสรางอุทิศใหกับนักบุญอารคแอนดเกิล มิคาเอล
ปัจจุบันเป็นท่ีเก็บพระศพของพระเจาซารกอนยุคพระเจาปีเตอรมหาราช

ผานชม ระฆังยักษแหงพระเจาซาร (Big Bell of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1733-1735 สมัยพระนางแอนนาท่ีทรงประสงคจะ
สรางระฆังใบใหญท่ีสุดในโลก แตเกิดความผิดพลาดระหวางหลอทําใหระฆังแตก ปัจจุบันตัง้อยูภายในพระราชวังเครมลินแหงน้ี

ผานชม ปืนใหญพระเจาซาร (Cannons of Tsar) สรางในปี ค.ศ. 1586 ตองการใหเป็นปืนใหญท่ีสุดในโลก ท่ียังไมเคยมี
การใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน และลูกกระสุนหนัก ลูกละ 1 ตัน

นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แชมเบอร (State Armoury Chamber Museum) เป็นพิพิธภัณฑท่ีเกาแกท่ีสุด
ของประเทศรัสเซีย เป็นท่ีเก็บสะสมทรัพยสมบัติลํา้คาของเจาชายมัสโคว่ี ในชวงคริสตศตวรรษท่ี 14-15 พิพิธภัณฑอารเมอรี่ แช
มเบอรเป็นหน่ึงในสามพิพิธภัณฑท่ีเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินท่ีสมบูรณแบบท่ีสุด ซ่ึงอีก 2 ท่ีอยูท่ี ประเทศ
อังกฤษ และ ประเทศอิหราน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู จัตุรัสแดง (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองท่ีเป็นเวทีของเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรของ
รัสเซียไมวาจะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนาหรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัยคริสตศตวรรษท่ี 17 ปัจจุบันสถานท่ี
แหงน้ีใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปีใหม วันชาติ วันแรงงาน และวันท่ีระลึกสงครามโลกครัง้ท่ี 2 บริเวณโดยรอบ
ของจัตุรัสแดงเป็นท่ีตัง้ของกลุมสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม

อันไดแก มหาวิหารเซนต บาซิล (Saint Basil's Cathedral) สัญลักษณแหงความงามของเมืองมอสโคว

้



ชม หอนาฬิกาซาวิเออร (Saviour Clock Tower) ตัง้อยูบนปอมสปาสสกายา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก
ท่ีทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 20 ตัน ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับไวเมื่อปี ค.ศ. 1995

ชม หางสรรพสินคากุม (Gum Department Store) สถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองมอสโคว สรางในปี ค.ศ.1895
ปัจจุบันเป็นหางสรรพสินคาชัน้นํา จําหนายสินคาแบรนดเนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม แบรนดดังท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นรุนลาสุด
(New Collection)

ชม อนุสรณสถานเลนิน (Lenin Memorial) สรางเพ่ือรําลึกถึงผูนําคอมมิวนิสตคนแรกของรัสเซีย ภายในคือสถานท่ีพัก
พิงเมื่อทานสิน้ใจในจัตุรัสสีแดงท่ีเครงขรึมแตยังคงความย่ิงใหญ เย่ียมชมท่ีน่ีดวยความสงบเพ่ือชมรางของบุรุษผูกลาในอดีตซ่ึง
เปิดใหประชาชนเขาชมแมทานจะเสียชีวิตไปถึง 90 กวาปีแลวก็ตาม

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานชม การแสดงละครสัตว (Circus Show) เป็นการแสดงของสัตวแสนรู เชน สุนัข ลิง นก ฯลฯ รวมทัง้มายากล
กายกรรมไตลวด และการแสดงผาดโผนจากนักแสดงมืออาชีพ หลังจากจบการแสดงทานสามารถถายรูปกับสัตวตางๆเพ่ือเป็นท่ี
ระลึกอีกดวย

** กรณีละครสัตวงดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา
บริการสวนน้ีให ทานละ 10 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) **

นําคณะเขาสูท่ีพัก Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา

พระราชวังเครมลิน

โบสถอัสสัมชัญมอสโคว

โบสถอารคแอนเจลไมเคิล

ระฆังพระเจาซาร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตัง้อยูท่ีกรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย สรางอยูบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ํามอสควา ภายในมี
พระราชวัง หอคอย และปอมปราการ ซ่ึงในอดีต เป็นท่ีประทับของพระเจาซารกษัตริยแหง
ราชวงศรัสเซีย

วิหารหลวงท่ีเกาแกสําคัญและใหญท่ีสุดในเครมลิน โดยสรางทับลงบนโบสถใไมเกาท่ีมีมา
กอนแลว ใชในการประกอบพิธีราชาภิเษก ชมปอมปืนใหญ, หอระฆังพระเจาอีวานและชม
ระฆังยักษท่ีใหญท่ีสุดในโลก

เป็นคริสตจักร ออรโธดอก ตัง้อยูในวิหารสแควรของเครมลิน กรุงมอสโก ในรัสเซีย ถูก
สรางขึน้ระหวางคศ. 1505 และ 1508 ภายใตการดูแล ของ สถาปนิกชาวอิตาเลียน

ระฆังของพระเจาซาร The Tsar Bell ระฆังท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีน้ําหนักมากกวา 200
ตัน ซารอเลกซิสทรงรับสัง่ใหสรางแลวแขวนบนหอคอย แตเมื่อปี1701 ไฟไหมหอคอย
ระฆังจึงตกแตกเป็นเสี่ยงๆ ดังน้ันกษัตรีซารีนา อานนา ทรงรับสัง่ใหนําเศษซากระฆังท่ี
แตกใหมาหลอใหมเป็นครัง้ท่ีสองในปี 1737 เกิดความผิดพลาดขณะหลอ เทน้ําเย็นบน
ระฆังรอน ทําใหเกิดเศษระฆังแตกหนักขนาด 11 ตัน



ปนใหญพระเจาซาร

พิพิธภัณฑอารเมอรี่

ตัง้แตศตวรรษท่ี 10 พระเจาอีวาน ไดให Andrey Shchokov ซ่ึงมีอาชีพเป็นชางหลอ ท่ี
เกงท่ีสุดในยุคน้ัน ทําการออกแบบอาวุธ โดยใหออกแบบปืนท่ีใหญท่ีสุดในโลก

ท่ีอยูในบริเวณพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑน้ีเป็นสถานท่ีเก็บสมบัติลํา้คากวา 4,000
ชิน้ เชน อาวุธตางๆ เครื่องปองกันตัว หมวก เสื้อเกราะท่ีใชรบในสมรภูมิ เครื่อง เงิน
ทอง เพชรพลอยเครื่องทรงของกษัติยพระเจาซารและซารีนาซ่ึงหาดูไดยากย่ิง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

จัตุรัสแดง

วิหารเซนตบาซิล

หอนาฬิกาซาวิเออร

หางกุม

 บาย

เป็นจัตุรัสกลางเมืองของของกรุงมอสโก จัตุรัสแดงอาจถือไดวาเป็นจัตุรัสกลางกรุงมอสโก
และทัง้ประเทศรัสเซียเพราะถนนสายสําคัญทุกสายจะว่ิงตรงออกจากจัตุรัสแดงแหงน้ี ชื่อ
จัตุรัสแดงมักเขาใจผิดวา คําวา แดง ในชื่อจัตุรัส มาจากสีของคอมมิวนิสต หรือสีของอิฐ
ในบริเวณน้ันท่ีเป็นสีแดง แตแทจริงแลวชื่อจัตุรัสแดง มาจากภาษารัสเซียคําวา ซ่ึงใน
ภาษารัสเซียดัง้เดิมมีความหมายวา สวยงาม

เป็นวิหารของศาสนจักรออรโธดอกซรัสเซีย ตัง้อยูท่ีจัตุรัสแดง กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย
สรางขึน้เพ่ือฉลองชัยชนะเหนือพวกมองโกล ผลจากชัยชนะครัง้น้ีทําใหรัสเซียสามารถ
รวมชาติไดเป็นปึกแผน จึงสรางมหาวิหารแหงน้ีขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1555

ตัง้อยูบนปอมสปาสสกายา ท่ีมียอดเป็นนาฬิกา เป็นศิลปะโกธิก บนยอดมีดาวแดง 5
แฉก ท่ีทํามาจากทับทิมน้ําหนัก 20 ตัน มีลักษณะคลายหอบิก๊เบนท่ีลอนดอน วากันวา
เมื่อกอนน้ีนาฬิกาเรือนน้ีเดินไมคอยจะตรงเทาไรนัก แตปัจจุบันไดมีการปรับปรุงจน
นาฬิกาบนปอมน้ีถูกใชเป็นนาฬิกาเทียบเวลาของประเทศทีเดียว

หางสรรพสินคาท่ีเกาแกท่ีสุดในกรุงมอสโก มีสินคาอยางหลากหลายชนิด หางสรรพสินคา
กุม หรืออีกสถานท่ีหน่ึงท่ีมีสถาปัตยกรรมท่ีเกาแกของเมืองน้ีมีความสวยงามและโดดเดน
มากลักษณะชองตัวอาคารเป็นอาคารสูง 3 ชัน้ มีรานคาเปิดให บริการมากมายสําหรับใหผู
ท่ีเดินทางหรือผูท่ีชอบการชอปป้ิงถึง 200 รานคาดวยกัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 6 สแปรโรวฮิล หรือ เลนินฮิลส - สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว -
หาง VEGUS MEGA STORE - ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเด
โดโว

** กรณีละครสัตวงดการแสดง ซ่ึงบางกรณีงดการแสดง โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคา
บริการสวนน้ีให ทานละ 10 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) **

อนุสรณสถานเลนิน
เป็นท่ีเก็บศพสรางดวยหินออนสีแดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกว
ครอบอยู ตัง้อยูบริเวณจตุรัสหนาวังเครมลิน นับวาเลนินเป็นวีรบุรุษผูย่ิงใหญของสหภาพ
โซเวียต พรรคคอมมิวนิสตไดเปล่ียนชื่อเมืองสําคัญคือนครเซนตปีเตอรสเบิรก มาเป็น
เมืองเลนินกราดเมื่อ ค.ศ.1924 เพ่ือเป็นเกียรติแกเขา แตไดกลับมาใชชื่อเดิมอีกหลังจาก
การลมสลายของสหภาพโซเวียต

การแสดงละครสัตว เซอรคัส คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร อาหารจีน

 Korston Hotel Moscow , Moscow หรือเทียบเทา

ละครสัตวรัสเซียมีชื่อเสียงมากตัง้แตสมัยกอน ละครสัตวไดรับความสนใจจากผูชม
มากมาย ดวยเพราะความมหัศจรรยของนักแสดงและ ความสามารถของผูกํากับ ทําให
คณะละครสัตวของรัสเซียไดรับการตอบรับท่ีดีเสมอ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู จุดชมวิว สแปรโรฮิลล (Sparrow Hill) จุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมอสโควไดทัง้หมด
ถายรูปเป็นท่ีระลึกกับตึกมหาวิทยาลัยมอสโควท่ีสรางเป็นตึกสูงในสมัยสตาลิน ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ตึก ท่ีสรางดวยรูปทรงเดียวกัน

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟใตดินเมืองมอสโคว (Moscow Metro) มีความสวยงามมากท่ีสุดในโลก ดวยความโดดเดน
ทางสถาปัตยกรรมการตกแตงภายในสถานี ความสวยงามของสถานีรถไฟฟาใตดินมีจุดเริ่มตนมาจากชวงแรกสุดท่ีสตาลิน ขึน้
มาเป็นผูนําสหภาพโซเวียต ลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีนํามาตกแตงภายในสถานีน้ันเป็นลักษณะของงานศิลปะท่ีสรางขึน้เพ่ือ
ระลึกถึงคุณความดีของวีรบุรุษ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นําทานเดินทางสู หางเวกัส เมกะ สโตร (Vegus Mega Store) อิสระชอปป้ิงสินคาแบรนดชื่อดัง อาทิเชน Boss ,
Calvin Klein , Esprit , Converse , Lacoste, Benetton ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสินคาของฝากตางๆของประเทศรัสเซีย

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว ประเทศรัสเซีย

ค่ํา

18.40 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways
เท่ียวบินท่ี TG975 (เท่ียวบินตรง)

** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วันท่ี 7 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ** ใชเวลาบินประมาณ 10 ชัว่โมง 30 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน **

สแปรโรวฮิล หรือ เลนินฮิลส

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว

 เชา

หรือเนินเขานกกระจอก เป็นบริเวณท่ีมองเห็นทัศนียภาพ ของนครมอสโควท่ีอยูเบื้องลาง
ไดโดยทัง้หมด ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกลาวเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยมอสโคว และเป็นจุดชมวิวท่ี
สวยท่ีสุดในมอสโควเป็นจุดท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศ
ของมอสโคว

สถานีรถไฟใตดินกรุงมอสโคว ไดรับการยกยองจากท่ัวโลกวาเป็นสถานีรถไฟฟาใตดินท่ี
สวยท่ีสุดในโลก ซ่ึงในแตละสถานีจะมีการตกแตงท่ีแตกตางกัน ในสมัยสงครามโลกครัง้
ท่ี 2 สถานีรถไฟใตดินไดกลายเป็นหลุมหลบภัยท่ีดีท่ีสุดเพราะมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ใน
ปัจจุบันรถไฟใตดินท่ีกรุงมอสโควมีถึง 11 สาย 156 สถานี ดวยความยาวทัง้หมด 260
ก.ม.

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร อาหารจีน

หาง VEGUS MEGA STORE บาย

หาง VEGUS MEGA STORE มีสินคาแบรนดชื่อดังมากมาย อาทิ BOSS, CALVIN
KLEIN, ESPRIT, CONVERSE, LACOSTE, BENETTON ฯลฯ หรืออาจจะเปฌน
สินคาของฝากตางๆของประเทศรัสเซีย

ทาอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว คํ่า

สนามบินดามาเดียดาวาเป็นสนามบินทัง้ภายในและระหวางประเทศ อยูทางตอนใตของ
กรุงมอสโก

 กิจกรรม เชา

07.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 เชา



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2

ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเยป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2.โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3.กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4.โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

5.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

6.ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิส์ําหรับผูเดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือดหมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือ
หนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทางทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมี
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใชหนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ
หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขาเมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใด
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไม
ไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม

7.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน
ไมวากรณีใดๆก็ตาม

8.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือทัง้หมด

9.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

10.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

11.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษี
น้ํามัน คาภาษีสนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงขึน้

12.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผู
มีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

13.นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวางรอการเดินทาง อันไมใชเหตุท่ี
เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยท่ีไมสามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับ
ผิดชอบคืนคาทัวรเฉพาะสวนท่ีบริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแกคูคาตามหลักปฏิบัติ
เทาน้ัน

14.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกัน
ทุกชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก
ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญ
และฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

15.สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน

16.คณะทัวรน้ี เป็นการชําระคาใชจายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทท่ีไดรับการรับรองอยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง
ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเป็นตองทองเท่ียวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการ
สวนใดสวนหน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมดกับผูเดินทาง กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ีขึน้ ไมวากรณีใดก็ตาม  
 



การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 45 วัน กอนการเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 20,000

บาท ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันท่ี 1 กรุณาระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันท่ี 3 กอนเวลา 14.00 น.
เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางใน
พีเรียดเดิม ทานจําเป็นตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกครัง้ กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์น
การใหสิทธิลู์กคารายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีน่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด

2.นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทัง้หมด ครบ 100% กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน (ในวันและเวลา
ทําการ)  กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็ค
ของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆก็ตาม รวมทัง้ กรณีท่ีอยูในชวงรอผลการอนุมัติวีซา รอนัดสัมภาษณวีซา ท่ีทําใหทาง
บริษัทไมไดรับเงินตามเวลาท่ีกําหนดไมวากรณีใดๆก็ตาม คือ กอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดิน
ทางในทัวรน้ันๆทันที

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) กรณีตองการ Upgrade เป็น ชัน้ธุรกิจ

(Business Class) กรุณาติดตอเจาหนาเป็นกรณีพิเศษ 

คาภาษีน้ํามัน และ ภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระลงใต
ทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิน้ โดยมีน้ําหนักรวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิน้ ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7
ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.)    

คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ)

คาโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple
วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชีแ้จงไวในโปรแกรมชัดเจน    

คาอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เป็นสําคัญ

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือ
คุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการระบุ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณา
สอบถามอัตราคาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครัง้)

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท

คาทิปคนขับรถ และ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 36 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนียม

คาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 21 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ลูกคา 1 ทาน ตามธรรมเนียม คาทิปคนขับรถ
มัคคุเทศกทองถิ่น และ หัวหนาทัวร รวมทัง้ 3 ทาน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 57 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกา (USD) หรือ
คํานวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,950 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ปี ยกเวน เด็กอายุไมถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ
(Infant) ทัง้น้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน

วีซา



พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **

** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร , รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออก
เดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง) **

ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับ โรงแรมท่ีพัก ท่ีทานควรทราบ

1.เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2
ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชัน้
กัน และบางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเป็น 1 เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม
หรือ อาจมีความจําเยป็นตองแยกหองพัก เป็น หองคู 1 หอง (Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดขึน้จากนักทองเท่ียวหรือเอเยนต

2.โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า 

3.กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4.โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดิม (Traditional Building) หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัต
และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึน้อยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 

การยกเลิก
1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือ

เอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจง
ยืนยันยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆทัง้หมด พาส
ปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1แจงยกเลิก 30 วัน ขึน้ไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทัง้หมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใด
วันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน **

2.2แจงยกเลิก 16-29 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 20,000 บาท ** กรณีท่ีมีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาใชจายเพ่ิม ท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด **

2.3แจงยกเลิกนอยกวา 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาใชจายทัง้หมด

** ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการจัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว
เชน การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพัก เป็นตน **

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดๆก็ตาม  

4.สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึน้ไป ในแตละคณะ กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ี
กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึน้ เพ่ือใหคณะไดออกเดิน
ทาง ตามความตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 วัน กอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ี
จะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีท่ีจะให
บริการและดําเนินการตอไป

5.ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรท่ีลูกคาชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง
ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด โดยคํานึงถึง



ประโยชนของลูกคาเป็นสําคัญ

6.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศ
ในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 


