
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
เขาชม “พิพิธภัณฑอารเมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ําคาในชวงตนคริสตศตวรรษที่ 19 

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูรมันสค 
เขาชม พิพิธภัณฑทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร 

สนุกสนานกับการขับสโนวโมบิลตะลุยหิมะ  

สัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมกวางเรนเดียรลากเลื่อน 

บินภายใน 2 ขา มอสโคว – มูรมันสค // มูรมันสค 

กําหนดการเดินทาง 
05-11 ธ.ค. 2561 // 31 ธ.ค.2561-06 ม.ค.2562 // 19-25 ม.ค. // 07-13 ก.พ. // 09-15 // 17-23 

มี.ค. 2562 
วันที่1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – มอสโคว  



 
08.00 น. สมาชิกทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 4 

เคานเตอรสายการบินไทย แอรเวย (เคานเตอร D) เจาหนาที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบน

เครื่อง 

10.50 น. เหินฟาสูกรุงมอสโคว โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG974 

17.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดามาเดียดาวา  

นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร รถโคชปรับอากาศ นําทานเดินทางเขาสู กรุงมอสโคว 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก:      KATERINA HOTEL                                                                          หรือระดับใกลเคียง                               

วันที่2     มอสโคว – ตลาดสินคาพื้นเมือง – สนามบิน – มูรมันสค – หมูบานซามิ  
               นั่งรถกวางเรนเดียรลากเลื่อน – ลาหาแสงเหนือ 

เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

 นําทานสู “ตลาดสินคาพื้นเมือง” (Izmailovo) ตลาดที่ใหญที่สุดของมอสโคว อิสระใหทานไดเลือกซื้อ

สินคาพื้นเมืองนานาชนิด ในราคายอมเยา และตัวตลาดเองก็จําลองรูปแบบอาคารสวยงามหลายแหงของรัสเซีย 

มาไวอยูในที่เดียวกัน ทานสามารถหาของที่ระลึกหรือของฝาก ไดบนถนนสายนี้ เชน ตุกตามาทรอชกา หรือ

ตุกตาแมลูกดก, กลองไมแกะสลัก ที่ทําจากไมเบิรช , หมวกขนสัตว ขนหมี(ขนเทียม), ผาพันคอ ผาคลุมไหล 

คลุมผม (Platok), ไขอีสเตอร, เครื่องถม (Khokhloma), อําพัน, รองเทาบูทรัสเซีย ที่ใสสบายโดยไมตองใสถุงเทา 

(Valenki) ฯลฯ มีเวลาใหทุกทานเลือกซื้ออุปกรณกันหนาว เชน เสื้อกันหนาว รองเทา กางเกง ถุงมือ ถุงเทา 
 เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หรือแบบกลอง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

หรือเวลาบินของเที่ยวบินภายในประเทศ) 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ 

xx.xx น. ออกเดินทางสูเมืองมรูมันสค โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) 
(โปรแกรมและเมืองที่พัก อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลาของ

เที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 

xx.xx น. ถึงสนามบินมูรมันสค หลังจากรับสัมภาระเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศสูเมืองมูรมันสค (Murmansk) ซึ่งเปนเมืองทาของรัฐมูรมันสค อ

อบ-ลาสต (Murmansk Oblast) ตั้งอยูบริเวณอาวโคลา “Kola Bay” โดยมีแหลมโคลายื่นไปใน

มหาสมุทร เปนเมืองที่อยูติดกับประเทศฟนแลนด และนอรเวย ซึ่งเปนเมืองทาที่สาํคัญในการมุงหนาออกสูอารค

ติก 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก นัดหมายทุกทาน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางชมแสงเหนือ 

เมืองมูรมังสค เดือนธันวาคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -5   ถึง   -11 

            เดือนมกราคม อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -7   ถึง   -14 
   เดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ   -2   ถึง   -13 

    เดือนมีนาคม  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย ประมาณ    -2   ถึง   -9  

 



 

21.00 น. นําทาน “ตามลาหาแสงเหนือ” (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เปน

ปรากฏการณทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏ

ในตอนกลางคืนยามที่ทองฟาโปรง 
ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสงออโรรา 

(Aurora borealis) จะปรากฎเปนแสงสี

เขียวที่พาดผานทองฟายามคาคืน *** 
การพบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปน

ปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถ

กําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่จะ
ไดเห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความ

เหมาะสม*** 

ที่พัก:      AZIMUT HOTEL MURMANSK HOTEL                                       

หรือระดับใกลเคียง                                
วันที่3     มูรมันสค – เมืองโลโวซีโร – หมูบานซามิ – สโนวฟารมสุนัขพันธุฮัสกี้  

               นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – ตามลาหาแสงเหนือ  
เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู “เมืองโลโวซีโร” (Lovozero) ตั้งอยูทางตอนใตของเมืองมูรมันสค ซึ่งเปนที่ต้ังของ

หมูบานซามิ (Sami Village) (ใชเวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเดินทางสู “หมูบานซามิ” (Sami Village) ณ หมูบานชาวพื้นเมืองซามินี้ ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิต 

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแตงกาย

ของชาวพื้นเมืองซามิที่ใชชีวิตอาศัยอยูตั้งแต

บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโค

ลาและคาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสาน

วิถึชีวิตดั้งเดิมชมสัตวเมืองหนาว เชน กวาง

เรนเดียร (Reindeer) หมาปา(Foxes) เพื่อใช

ประโยชนในการเดินทาง รวมทั้งเปนเปนสัตวเศรษฐกิจ และสัมผัสประสบการณนั่งรถเทียมกวางเรนเดียรลาก

เลื่อน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิ ใหทานไดสนุกตื่นเตนกับการขับรถสโนวโมบิล (Snow 

mobile) ตะลุยหิมะ ที่ทานสามารถ  ขับรถไปบนหิมะ ลานน้ําแข็งกวางใหญ ซึ่งเปนประสบการณสุดสนุกและเรา

ใจเปนอยางยิ่ง 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก นัดหมายทุกทาน ณ ล็อบบี้ของโรงแรมเพื่อนําทานเดินทางชมแสงเหนือ 

 

 



 

21.00 น. นําทาน ตามลาหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรรา (Aurora borealis) เปนปรากฏการณทาง

ธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่

ทองฟาโปรง ในชวงหนาหนาวเทานั้น ซึ่ง แสง

ออโรรา (Aurora borealis) จะปรากฎเปนแสง

สีเขียวที่พาดผานทองฟายามคาคืน *** การ

พบเห็นปรากฏการณแสงเหนือ เปน

ปรากฏการณทางธรรมชาติ ไมสามารถ

กําหนดหรือทราบลวงหนาได โอกาสที่จะได

เห็นขึ้นอยูกับสภาพอากาศเปนสําคัญ และ 

โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม*** 

ที่พัก:     AZIMUT MURMANSK HOTEL หรือระดับใกลเคียง                                
วันที่4     มูรมันสค – ผานชมเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร – อนุสาวรียอโลชา  
               มหาวิหารเซนตนิโคลัส – สนามบิน – มอสโคว – จัตุรัสแดง  

เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม 

 นําทาน “เขาชมพิพิธภัณฑเรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร” (Nuclear powered Icebreakers) รุน 

Lenin ซึ่งเปนเรือทําลายน้ําแข็งพลัง

นิวเคลียรรุนแรก เปดตัวเมื่อป ค.ศ. 1957 

และไดปลดประจําการแลว ปจจุบันเปน

พิพิธภัณฑไดใหนักทองเที่ยวไดเขาชม จอด

เทียบทาอยูที่เมืองมูรมันสค (Murmansk) ใน

อดีตเรือลํานี้ใชตัดนํ้าแขง็เพื่อเปดทางน้ําแข็ง

ใหเรือเดินสมุทรในการขนสงสินคา โดยใน

ปจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ําแข็งอยู 

จากนั้น นําทานชมอนุสาวรียอโลชา (Alyosha Memorial) ที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศใหกับเหลาทหารกองทัพของโซ

เวียตที่สามารถตรึงกองกําลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เปนรูปปนขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเปน

อันดับสองของรัสเซียและมีน้ําหนักกวา 5,000 ตัน จากนั้น นําชม “มหาวิหารเซนต 

นิโคลัส” สรางขึ้นระหวางป ค.ศ. 1986-1989 เปนโบสถออโธดอกซ โบสถนี้จึงสรางดวยสถาปตยกรรมแบบ

เรียบงาย  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวันแบบกลอง 

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําการเช็คอินสัมภาระ 

xx.xx น. ออกเดินทางสูมอสโคว โดยสายการบิน --- เที่ยวบินที่ --- (ใชเวลาบินประมาณ 2.30 ช.ม.) (โปรแกรม
อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับเวลาของเที่ยวบิน และ สภาพอากาศ) 

xx.xx น. ถึงสนามบินมอสโคว รถโคชปรับอากาศนําทานสูกรุงมอสโคว 



 

บาย นําชม “จัตุรัสแดง” (Red Square) ลานกวางใจกลางเมืองที่เปนเวทีของเหตุการณสําคัญใน

ประวัติศาสตรของรัสเซียไมวาจะเปนงานเฉลิมฉลองทางศาสนา หรือการประทวงทางการเมือง สรางในสมัย

คริสตศตวรรษที่ 17 ปจจุบันสถานที่แหงนี้ใชจัดงานในชวงเทศกาลสําคัญๆ เชน วันปใหม วันชาติ วันแรงงาน 

และวันที่ระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเปนที่ตั้ง ของกลุมสถาปตยกรรมที่สวยงาม อัน

ไดแก วิหารเซนตบาซิล (Saint Basil's 

Cathedral) ประกอบดวยยอดโดม 9 ยอดที่มี

สีสันสวยงามสดใส สรางดวยศิลปะรัสเซีย

โบราณโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย Postnik 

Yakovlev ชมหอนาฬิกาซาวิเออร ตั้งอยูบน

ปอมสปาสสกายา เปนศิลปะโกธิก บนยอดมี

ดาวแดง 5 แฉกที่ทํามาจากทับทิม น้ําหนัก 

20 ตัน ซึ่งพรรคคอมมิวนิสตนํามาประดับ ไว

เมื่อปค.ศ.1995 ชมหางสรรพสินคากุม 

(GUM Department store) สถาปตยกรรมที่เกาแกของเมือง สรางในปค.ศ.1895 จําหนายสินคาจําพวกแบรนด

เนม เสื้อผา เครื่องสําอาง น้ําหอม และราคาคอนขางแพง ชมอนุสรณสถานเลนิน ที่เก็บศพสรางดวยหินออนสี

แดง ภายในมีศพเลนินนอนอยูบนแทนหินมีโลงแกวครอบอยู  

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก:      KATERINA HOTEL                                                                          หรือระดับใกลเคียง                               

วันที่5   มอสโคว – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑอารเมอรี ่– อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน 

สถานีรถไฟใตดิน – อารบัต  

เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเขาสู “พระราชวังเครมลิน” (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจาซารทุกพระองค 

จนกระทั่งพระเจาซารปเตอรมหาราชทรงยาย

ไปนครเซนตปเตอรสเบิรก  ปจจุบันเปนที่

ประชุมของรัฐบาลและที่รับรองแขกระดับ

ประมุขของประเทศ นําทานสูจัตุรัสวิหาร 

ถายรูปกับโบสถอัสสัมชัญ โบสถอันนันซิ

เอชั่น โบสถอารคแอนเจลไมเคิล หอระฆังอี

วาน และเขาชมดานในโบสถอัสสัมชัญ ซึ่ง

เปนโบสถที่สําคัญใชในงานพิธีกรรมที่สําคัญ 

เชน การประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของพระเจาซารทุกพระองคจากนั้นชมระฆังพระเจาซาร สรางในสมัยพระ

นางแอนนา ทรงประสงคจะสรางระฆังใบใหญที่สุดในโลกเพื่อนําไปติดบนหอระฆังแตเกิดความ ผิดพลาด

ระหวางการหลอทําใหระฆังแตก ชมปนใหญพระเจาซารที่มีความตองการสรางปนใหญที่สุดในโลกที่ยังไมเคยมี



 

การใชยิงเลย ทําดวยบรอนซน้ําหนัก 40 ตัน (หากมีพิธีกรรมท  างศาสนาโบสถอัสสัมชัญจะไมอนุญาตใหเขาชม

ดานใน) นําทานเขาชม “พิพิธภัณฑอารเมอรี”่ (The Kremlin Armory ) เปนพิพิธภัณฑที่เกาแกที่สุดของ

รัสเซียเพื่อเปนที่เก็บสะสมของเจาชายมัสโควี่ ในชวงคริสตศตวรรษที่ 14-15 ปจจุบันเปนสถานที่เก็บสะสมของมี

คาที่ดีท่ีสุดของรัสเซียจากคริสตศตวรรษที่ 14  ถึงชวงตนคริสตศตวรรษที่ 20 พิพิธภัณฑอารเมอรี่เปนหนึ่งใน

สามพิพิธภัณฑที่เก็บรวบรวมทรัพยสมบัติของพระเจาแผนดินที่สมบูรณแบบ ซึ่งอีก 2 ที่อยูที่อังกฤษ และ 

อิหราน  

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานเขาชม “อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน” (Novodevichy Convent) ซึ่งสรางในศตวรรษที่ 16 เปน

สถาปตยกรรมสไตลบารอก คอนแวนต

เกาแกอายุกวา 300 ป แทน อดีตเคย

เปนที่คุมขังของพระนางโซเฟยและเชื้อ

พระวงศฝายหญิงของราชวงศโรมานอฟ 

ปจจุบันเปนสุสานสําหรับสุภาพสตรีคน

สําคัญระดับประเทศ  จากนั้นนําทาน

ชมสถานีรถไฟใตดิน สถานีรถไฟใต

ดินเปนสิ่งกอสรางที่ชาวรัสเซียสามารถ

อวดชาวตางชาติใหเห็นถึงความยิ่งใหญ ประวัติศาสตรความเปนชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม 

สถานีแตกตางกันดวยประติมากรรม โคมไฟระยา เครื่องแกว หินแกรนิต หินออนท่ีสวยงาม จากนั้น นําทานสู 

“ถนนอารบัต” เปนถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เปนทั้งยานการคา แหลงรวมวัยรุน รานคาของที่

ระลึก รานนั่งเลน อาทิ แมคโดนัล สตารบัค ฮารดร็อคคาเฟต ฯลฯ และยังมีศิลปนมานั่งวาดรูปเหมือน รปู

ลอเลียน และศิลปนเลนดนตรีเปดหมวกอีกดวย ชอปปง เดินเลนเก็บภาพบรรยากาศตามอัธยาศัย นอกจากนี้

ทานไดถายภาพกับ “อาคารกระทรวงการตางประเทศ” ของรัสเซียที่ยิ่งใหญสวยงามกับศิลปกรรมแบบสตา

ลินสไตล 

ค่ํา บริการอาหารมื้อค่ํา ณ ภัตตาคาร 

ทีท่ี่พัก:      KATERINA HOTEL                                                                        หรือระดับใกลเคียง                               

 

 

วันที่6   มอสโคว – เนินเขาสแปรโร – สวนสาธารณะซาริซิโน – เขาชมวิหารเซนตซาเวียร  สนามบิน  

เชา บริการมื้ออาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  



 

 นําทานเดินทางสู เนินเขาสแปรโร จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควไดทั้งเมือง

และสามารถมองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สรางในสมัยส

ตาลิน ซึ่งทานสามารถถายรูปกับหนึ่งในเจ็ดตึกที่

ใกลที่สุด คือ  มหาวิทยาลัยมอสโคว ที่เปน

มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในรัสเซีย สรางในสมัย

พระนางแคทเธอรีนมหาราชจากนั้น นําทาน

เดินทางสู “สวนสาธารณะซาริซิโน” 

(Tsaritsyno Park) เปนสวนขนาดใหญทางตอนใต

ของกรุงมอสโก เปนสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงที่สุด 

ซึ่งสรางขึ้นในชวงฤดูรอนสําหรับคุณหญิงแคทเธอรี

นมหาราชในปลายศตวรรษที่ 18 อิสระใหทานได

เที่ยวชมบริเวณสวนและพระราชวังที่สวยงามตาม

อัธยาศัย   นําทานเขาชม วิหารเซนตซาเวียร 

(Cathedral of Christ the Saviour) (หาม

ถายภาพดานใน) เปนมหาวิหารโดมทองที่ใหญ

ที่สุดในรัสเซีย สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงชัยชนะ  

ในสงครามนโปเลียน เมื่อป ค.ศ.1812 โดยพระเจา

ซารอเล็กซานเดอรที่ 1ใชเวลากอสรางนานถึง 45 ป เปนวิหารที่สําคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซใชประกอบ

พิธีกรรมที่สําคัญระดับชาติ 

เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ไดเวลาสมควรทุกทานออกเดินทางสูสนามบิน 

18.40 น. เหินฟาสูกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG975 

วันที่7  กรุงเทพฯ        

07.30 น. นําทานเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยปลอดภัย 
หมายเหตุ...โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ,ฟา , อากาศ, การลาชาอัน

เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศ ทีท่างคณะเดนิทางในขณะนัน้ ทั้งนีเ้พื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
โดย บริษัทฯ ไดมอบหมายให หัวหนาทัวรผูนําทวัร มีอํานาจตัดสนิใจ ณ ขณะนัน้ทั้งนีก้ารตัดสนิใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชน

ของหมูคณะเปนสําคัญ 

 

 

 

 



 
 

อัตราคาบริการ   
    ออกเดินทางชวง      ผูใหญพัก 

   หองละ 2 ทาน 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป  
พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มีเตียงเสริม ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพิ่ม 

 

05-11 ธ.ค. 2561 //  68,900 15,000 

31 ธ.ค.-06 ม.ค.2561 // 15,000 

19-25 ม.ค. // 07-13 ก.พ. //  
09-15 // 17-23 มี.ค. 2562 

15,000 

ตองการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจาหนาท่ีบริษัทฯ 
 

อัตราคาบริการนี้รวม 
 คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มอสโคว-กรุงเทพฯ 

 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถทีช่ํานาญเสนทาง กฎหมายในยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  

 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําและ

ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมกีารปรับเปล่ียน

ยายเมือง โดยคํานงึถงึความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  

 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเทีย่วใหความรูและคอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

 คาประกันอุบัตเิหตใุนการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรรม)/หากผูเดินทางอายเุกิน 75ป หรือไมไดเดินทางไปและ

กลับพรอมคณะ (ตองซื้อประกันเพิ่ม)  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  

 น้ําดื่มบนรถ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซกัรีด , คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 คาผกผันของภาษีน้าํมันที่ทางสายการบินแจงเปลีย่นแปลงกะทันหัน 

 หากทานลืมสัมภาระไวในหองพกั มีคาใชจายในการจดัสงคืน และอาจเกิดความลาชาหรือสูญหายได 

 คาพนกังานยกกระเปา ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษทัฯไมไดจดัใหแกทานเนื่องจากปองกนัการสูญหายจากมิจฉาชพีที่
แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พกั และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพกัสําหรับทกุทาน) 

 คาทิปไกดทองถิ่นและพนักงานขับรถ 

 คาทิปหัวหนาทัวร ตามวัฒนธรรมการบรกิารแบบสากลโลกทานละ 100 บาทตอวัน  
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง และการชําระเงิน  

 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 35,000 บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนาหนงัสอืเดินทาง Passport  มายังบริษทั และ

คาใชจายสวนทีเ่หลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถทาํกรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวม

เดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวซีาไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบรษิัทฯ ยินดคีืนเงินใหทัง้หมดหกัคาธรรมเนยีมวซีา หรือ

จัดหาคณะทัวรอื่นให ถาทานตองการ 



 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปล่ียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจาํเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัดหยุด

งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศ

ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตวัแทนของบรษิัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือวา

ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหต ุ
 ทางบริษทัจะทําการยื่นวซีาของทานกต็อเมื่อในคณะมีผูสํารองทีน่ั่งครบ 20 ทาน และไดรับคิวการตอบรับจากทางสถานทตู 

เนื่องจากบรษิัทจะตองใชเอกสารตางๆทีเ่ปนกรุปในการยื่นวีซา อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง 

ฯลฯ ทางทานจะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถกูตอง  

 หากในชวงทีท่านเดินทางควิวซีากรุปในการยื่นวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยืน่วีซาเดีย่ว ซึง่ทางทานจะตองเดนิทางมายื่น

วีซาดวยตวัเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทตู โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

 เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวซีาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกาํหนดออกมา มใิชบริษัททัวรเปนผูกาํหนด ทานที่มคีวาม

ประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณา

วีซาของทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตวักลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวซีาเทานั้น มิไดเปนผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

 กรณีวีซาที่ทานยืน่ไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสียคาใชจายจริงที่เกดิขึน้ดังตอไปนี ้

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนนิการทางสถานทตูจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผานการพจิารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบนิ หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยืน่วีซา ซึง่ตัว๋เปนเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการ

พิจารณา ตั๋วเครื่องบินถาออกตั๋วมาแลวจะตองทําการ REFUND โดยจะมคีาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนทีเ่หลือจะคืนให

ทานภายใน 120 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกตั๋วทานจะเสียแตคามัดจําตั๋วตามจริงเทานั้น 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของ

การเดินทางหากทานไมปรากฏตวัตามวันทีเ่ขาพกั ทางโรงแรมจะตองยดึคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสาร

ชี้แจงใหทานเขาใจ 
 หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลกิการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยึดคาใชจายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษทัเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบนิสวุรรณภูมิ กรณีทานเดนิทางมาจากตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารอง

ตั๋วเครื่องบนิ หรือพาหนะอยางหนึง่อยางใดที่ใชในการเดนิทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ เพราะ
เปนคาใชจายทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบริษัท ฉะนัน้ทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่จะสํารอง

ยานพาหนะ 

 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทัง้หมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมดัจํากับสายการบิน   

หรือ กรุปที่มกีารการนัตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตวัแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงนิได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันขึน้ไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันขึน้ไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 

 


