
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:     
ธนัวาคม : 4-10, 6-12, 20-26 69,900.-
ธนัวาคม :  25 – 31 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม)่ 79,900.-
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที;ยง คํ;า โรงแรมที;พกั  

หรอืเทยีบเทา่

1
กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขา้สแปรโ์รว ์–  
ลอ่งเรอืชมแมนํ่<ามอสโคว์ ✈ ✈ O BEST WESTERN VEGA

2
มอสโคว ์– สนามบนิ – มรูม์นัสค ์– ฟารม์สนัุขพันธุฮ์สักี< – นัDงรถ
เทยีมสนัุขฮสักี<ลากเลืDอน – นัDงรถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลืDอน 
– ตามลา่หาแสงเหนอื 

O O O KIROVSK HOTEL

รสัเซยี Aurora Hunting 
มอสโคว ์– มรูม์นัสค ์

7 วนั 5 คนื            
โดยสายการบนิไทย (TG) 



ตามลา่เเสงเหนอืเเบบไมง่อ้วซีา่ คร ัGงหนึ;งในชวีติกบัการสมัผสัความหนาวเย็นสดุข ั;วกบัอณุหภมูติดิลบ

และชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอินัสวยงามเเละตื;นตาตื;นใจของการตามลา่เเสงเหนอื Aurora 

Hunting ที;ประเทศมหาอาํนาจ สหพนัธรฐัรสัเซยี (Russian Federation) ชมพพิธิภณัฑเ์รอืทาํลาย

น้าํแข็งพลงันวิเครยีร ์ (Nuclear powered Icebreakers) ตื;นเตน้กบัการขบัรถสโนโมบลิ 

(Snowmobile) ตะลยุหมิะ น ั;งรถลากเลื;อนโดย สนุขัไซบเีรยีน ฮสักีG ที; Husky farm เเละ กวางเรน

เดยีร ์แบบ ซานตาคลอส ใชเ้ดนิทาง ที; Sami village  

3
ขบัรถสโนโมบลิ – เมอืงหมิะ – หมูบ่า้นซาม ิ– 

ตามลา่หาแสงเหนอื
O O O

AZUMUT MURMANSK 
HOTEL

4
พพิธิภณัฑเ์รอืทําลายน ้าํแข็งพลงันวิเคลยีร ์– สนามบนิ  
– มอสโคว ์

O O ✈ BEST WESTERN VEGA

5
มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – จัตรัุสแดง – หา้ง GUM –  
ละครสตัวรั์สเซยี O O O BEST WESTERN VEGA

6
โบสถเ์ซน็ตซ์าเวยีร ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – ถนนอารบตั – สนาม
บนิ

O O ✈

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – มอสโคว ์– เนนิเขา้สแปรโ์รว ์–  

                                           ลอ่งเรอืชมแมนํ่ Gามอสโคว์

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 2 

เคานเ์ตอร ์D สายการบนิไทย โดยมเีจา้หน ้ าทีD คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก 

10.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที;ยวบนิที; TG974

17.10 น. ถงึสนามบนิดามาเดยีดาวา กรงุมอสโคว ์ ประเทศรัสเซยี (เวลาทอ้งถิDนชา้กวา่

ประเทศไทย 4 ชัDวโมง) นําทา่นผา่นขั <นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

หลังจากผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นําเด ินทางสู่เนนิเขาสแปรโ์รว ์

(Sparrow Hills) จดุชมววิทีDสามารถมองเห็นทัศนยีภาพของกรงุมอสโควไ์ด ้

ทั <งเมอืงและสามารถมองเห็นตกึสงูเจ็ดตกึทีDสรา้งในสมัยสตาลนิ หลงัจากนั<นนํา

ทา่นลอ่งเรอืชมแมนํ่<ามอสโคว ์ดืDมดํDารับบรรยากาศแบบสบายๆ 

คํ;า รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร

นําคณะเขา้สูท่ ี;พกั ณ โรงแรม Best Western Vega  หรอืเทยีบเทา่

วนัที;สองของการเดนิทาง              มอสโคว ์– สนามบนิ – มรูม์นัสค ์– ฟารม์สนุขัพนัธุฮ์สักีG –     

น ั;งรถเทยีมสนุขัฮสักีGลากเลื;อน – น ั;งรถเทยีมกวางเรนเดยีร ์

                                                  ลากเลื;อน – ตามลา่หาแสงเหนอื   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบกลอ่ง (Meal Box)

.……  น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพืDอทําการเชค็อนิสมัภาระ

.…… น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมมูนัสค ์ โดยสายการบนิ ….. เทีDยวบนิทีD..….. (ใชเ้วลาบนิ

ประมาณ 2.30 ช.ม.)



.…… น. ถึงสนามบินมูร์มันสค์ หลังจาก รับสัมภาระแลว้ โดย เม ืองมูร ม์ นัสค  ์

(Murmansk) เป็นเมอืงทา่ของรัฐมรู์ มนัสค ์ออ๊บ-ลาสต ์ (Murmansk Oblast) 

ตั <งอยูบ่รเิวณอา่วโคลา “Kola Bay” โดยมแีหลมโคลายืDนไปในมหาสมทุร เป็น

เมอืงทีDอยูต่ดิกบัประเทศฟินแลนด ์และนอรเ์วย ์ซึDงเป็นเมอืงทา่ทีDสําคญัในการมุง่

หนา้ออกสูอ่ารค์ตกิ 

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย จากนั<นนําทา่นเดนิทางสูฟ่ารม์สนุขัพนัธุฮ์สักีG (Husky Farm) ใหท้า่นไดช้ม

ความน่ารักของสนัุขแสนรู ้เป็นพันธุท์ีDฉลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก โดยอาศยัอยู่

ในเขตหนาว ซึDงชาวแลปป์ไดเ้ลี<ยงสนัุขพันธุน์ี<เพืDอใชใ้นการลากเลืDอนบนนํ<าแข็ง

หรือหิม่ะ ใหท้่านไดส้ัมผัสประสบการณ์น ั;งรถเทยีมสุนขัฮสัก ีGลากเล ื;อน 

(Husky Sledding) โดยทีDฟารม์นี<จะบรกิารตอ้นรับทา่นดว้ยชารอ้น ขนมพื<น

เมอืง กบับรรยากาศตอ้นรับทีDแสนจะอบอุน่ สมัผัสประสบการณน์ ั;งรถเทยีมกวาง

เรนเดยีรล์ากเลื;อน (Reindeer Sledding) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงคริอฟสค ์

(Kirovsk)

คํ;า รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร

นําเขา้สูท่ ี;พกั โรงแรม  TIRVAS HOTEL หรอืเทยีบเทา่

21.00 น. นําทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรรา่ 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิ ที;จะปรากฏในตอน

กลางคนืยามที;ทอ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัGน ซึ;ง แสงออโรรา่ 

(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขี ยวที;พาดผา่นทอ้งฟ้ายามค่าํ

คนื *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนอื เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิ ไม่

สามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้ โอกาสทีDจะไดเ้ห็นขึ<นอยูก่บัสภาพอากาศ

เป็นสําคญั และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีDยนไดต้ามความเหมาะสม***

วนัที;สามของการเดนิทาง            ขบัรถสโนโมบลิ – เมอืงหมิะ – หมูบ่า้นซาม ิ–  

                                                  – ตามลา่หาแสงเหนอื

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นขบัรถสโนโมบลิ (Snow mobile) ตะลยุหมิะ ใหท้า่นไดส้นุกตืDนเตน้

กบัลานนํ<าแข็งกวา้งใหญ ่ซึDงเป็นประสบการณส์ดุสนุกและเรา้ใจเป็นอยา่งยิDง

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย จากนั<นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงหมิะ (Snow Village) ทีDสรา้งขึ<นจากหมิะ

ทั <งหมด ทีDมีการสรา้งประตมิากรรมนํ<าแข็งเป็นรูปร่างต่างๆทีDสวยงาม มีทั <ง

อาคาร,รปูปั<น, โบสถนํ์<าแข็ง, อโุมงคถํ์<า, เฟอรน์เิจอรต์า่งๆ นําทา่นเดนิทางสู่

หมูบ่า้นซาม ิ (Sami Village) ณ หมูบ่า้นชาวพื<นเมอืงซามนิี < ทา่นจะไดส้มัผัส

ถงึวถิชีวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแตง่กายของชาวพื<นเมอืงซามทิีDใช ้

ชีว ิตอาศัยอยู่ตั <งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ

คาบสมทุรสแกนดนิเวยี โดยสบืสานวถิชึวีติดั <งเดมิชมสตัวเ์มอืงหนาวเชน่ กวาง

เรนเดยีร ์(Reindeer) หมาป่า (Foxes) เพืDอใชป้ระโยชนใ์นการเดนิทาง รวม

ทั <งเป็นเป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ  แบบชาวพื<นเมอืงซามจิากนั<นนําทา่นสูเ่มอืงมรูม์นัสค ์

(Murmansk)



คํ;า รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร

นําเขา้สูท่ ี;พกั โรงแรม AZUMUT MURMANSK HOTEL หรอืเทยีบเทา่

21.00 น. นําทา่น ตามลา่หาแสงเหนอื (Northern lights) หรอื แสงออโรรา่ 

(Aurora borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิ ที;จะปรากฏในตอน

กลางคนืยามที;ทอ้งฟ้าโปรง่ ในชว่งหนา้หนาวเทา่น ัGน ซึ;ง แสงออโรรา่ 

(Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสเีขี ยวที;พาดผา่นทอ้งฟ้ายามค่าํ

คนื *** การพบเห็นปรากฏการณแ์สงเหนอื เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาต ิ ไม่

สามารถกําหนดหรอืทราบลว่งหนา้ได ้ โอกาสทีDจะไดเ้ห็นขึ<นอยูก่บัสภาพอากาศ

เป็นสําคญั และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีDยนไดต้ามความเหมาะสม***

วนัที;ส ี;ของการเดนิทาง       พพิธิภณัฑเ์รอืทาํลายน้าํแข็งพลงันวิเคลยีร ์– สนามบนิ  

                                         – มอสโคว ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑเ์รอืทําลายน้าํแข็งพลงันวิเคลยีร  ์ (Nuclear 

powered Icebreakers) รุน่ Lenin ซึDงเป็นเรอืทําลายนํ<าแข็งพลงันวิเคลยีร์

รุ่นแรก เปิดตัวเมืDอปี ค.ศ. 1957 และไดป้ลดประจําการแลว้ ปัจจุบันเป็น

พิพิธภัณฑ์ไดใ้หนั้กท่องเทีDยวไดเ้ขา้ชม จอดเทียบท่าอยู่ทีDเมืองมูร์มันสค ์

(Murmansk) ในอดตีเรอืลํานี<ใชต้ดันํ<าแข็งเพืDอเปิดทางนํ<าแข็งใหเ้รอืเดนิสมทุร

ในการขนสง่สนิคา้ โดยในปัจจบุันยังมเีรอืทปีฏบิัตกิารตัดนํ<าแข็งอยู ่ จากนั<นนํา

ทา่นชมอนสุาวรยีอ์โลชา (Alyosha Memorial) ทีDสรา้งขึ<นเพืDออทุศิใหก้บั

เหลา่ทหารกองทพัของโซเวยีตทีDสามารถตรงึกองกําลงัเพืDอหยดุยั <งการรกุคบืจาก

กองทพัเยอรมนั เป็นรปูปั<นขนาดสงูถงึ 35.5 เมตร สงูเป็นอนัดบัสองของรัสเซยี

และมนํี<าหนักกวา่ 5,000 ตนั

เทีDยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

.......น. ออกเดนิทาง โดยสายการบนิ ...... เทีDยวบนิทีD ..... 

....... น. ถงึสนามบนิมอสโคว ์รถโคช้ปรับอากาศนําทา่นสูก่รงุมอสโคว์

คํDา รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร  

ถา้ในกรณีที;ไฟลทจ์าก มรูม์นัสค ์มาถงึ มอสโควด์กึเกนิไป ซึ;งจะสง่ผลให้

เชค๊อนิเขา้โรงแรมดกึ ทางโกฮอลเิดยจ์ะทาํการตดัอาหารมืGอนีGออกโดยจะ

คนืคา่อาหารคํ;าใหท้า่นละ 15 USD

นําคณะเขา้สูท่ ี;พกั ณ โรงแรม Best Western Vega หรอืเทยีบเทา่

วนัที;หา้ของการเดนิทาง        มอสโคว ์– พระราชวงัเครมลนิ – จตัรุสัแดง – หา้ง GUM   

                                           ละครสตัวร์สัเซยี 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



นําทา่นชมเมอืงมอสโคว ์ (Moscow) เป็นเมอืงหลวงของประเทศรัสเซยี เป็น

ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ การเงนิ การศกึษา และ การเดนิทางของประเทศ มี

ประชากรอยูอ่าศยักวา่ 1 ใน 10 ของประเทศ ทําใหเ้ป็นเมอืงทีDมปีระชากรหนา

แน่นทีDสุดในยุโรป นําท่านเขา้สู่ภายในรั <วพระราชวงัเครมลนิ (Grand 

Kremlin Palace) ทีDประทับของพระเจา้ซารท์กุพระองค ์จนกระทัDงพระเจา้ซาร์

ปีเตอรม์หาราชทรงยา้ยไปนครเซนตปี์เตอรส์เบริก์  ปัจจบุันเป็นทีDประชมุของ

รัฐบาลและทีDรับรองแขกระดบัประมขุของประเทศ นําทา่นสูจั่ตรัุสวหิาร ถา่ยรปูกบั

โบสถอ์สัสมัชญั โบสถอ์นันันซเิอชัDน โบสถอ์ารค์แอนเจลไมเคลิ หอระฆงัอวีาน 

และเขา้ชมดา้นในโบสถอ์ัสสัมชัญ ซึDงเป็นโบสถท์ีDสําคัญใชใ้นงานพธิกีรรมที่

สําคญั เชน่ การประกอบพธิบีรมราชาภเิษกของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์ากนั<นชม

ระฆังพระเจา้ซารรา้งในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงคจ์ะสรา้งระฆังใบใหญ่

ทีDสุดในโลกเพืDอนําไปตดิบนหอระฆังแต่เกดิความ ผดิพลาดระหว่างการหล่อ

ทําใหร้ะฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจา้ซารท์ีDมคีวามตอ้งการสรา้งปืนใหญ่ทีDสดุใน

โลกทีDยงัไมเ่คยมกีารใชย้งิเลย ทําดว้ยบรอนซนํ์<าหนัก 40 ตนั (หากมพีธิกีรรม

ทางศาสนาโบสถอ์สัสมัชญัจะไมอ่นญุาตใหเ้ขา้ชมดา้นใน) นําเขา้ชมพพิธิ

ภณัฑอ์ารเ์มอรี; (The Kremlin Armory) เป็นพพิธิภณัฑท์ี Dเกา่แกท่ีDสุ ดของ

รัสเซยีเพืDอเป็นทีDเก็บสะสมของเจา้ชายมัสโควีD ในชว่งครสิตศ์ตวรรษทีD 14-15 

ปัจจบุนัเป็นสถานทีDเกบ็สะสมของมคีา่ทีDดทีีDสดุของรัสเซยีจากครสิตศ์ตวรรษทีD 14  

ถงึชว่งตน้ครสิตศ์ตวรรษทีD 20 พพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรีDเป็นหนึDงในสามพพิธิภณัฑท์ีD

เก็บรวบรวมทรัพยส์มบัตขิองพระเจา้แผ่นดนิทีDสมบรูณ์แบบ ซึDงอกี 2 ทีDอยูท่ ีD

องักฤษ และ อหิรา่น

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร



 

นําชมจตัุรสัแดง (Red Square) ลานกวา้งใจกลางเมอืงที Dเป็นเวทขีอง

เหตุการณ์สําคัญในประวัตศิาสตร์ของรัสเซยีไม่ว่าจะเป็นงานเฉลมิฉลองทาง

ศาสนา หรอืการประทว้งทางการเมอืง สรา้งในสมยัครสิตศ์ตวรรษทีD 17 ปัจจบุนั

สถานทีDแหง่นี<ใชจั้ดงานในชว่งเทศกาลสําคญัๆ เชน่ วนัปีใหม ่วนัชาต ิวนัแรงงาน 

และวนัทีDระลกึสงครามโลกครั<งทีD 2 บรเิวณโดยรอบของจัตรัุสแดงเป็นทีDตั <ง ของ

กลุม่สถาปัตยกรรมทีDสวยงาม อันไดแ้ก ่ วหิารเซนตบ์าซลิ(Saint Basil's 

Cathedral) ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดทีDมสีสีนัสวยงามสดใส สรา้งดว้ย

ศลิปะรัสเซยีโบราณโดยสถาปนกิชาวรัสเซยี Postnik Yakovlev ชมหอนาฬกิาซา

วเิออร ์ตั <งอยูบ่นป้อมสปาสสกายา เป็นศลิปะโกธกิ บนยอดมดีาวแดง 5 แฉกทีDทํา

มาจากทบัทมิ นํ<าหนัก 20 ตนั ซึDงพรรคคอมมวินสิตนํ์ามาประดบั ไวเ้มืDอปีค.ศ.

1995 นําทา่นชมหา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) 

สถาปัตยกรรมทีDเกา่แกข่องเมอืง สรา้งในปีค.ศ.1895 จําหน่ายสนิคา้จําพวกแบ

รนดเ์นม เสื<อผา้ เครืDองสําอาง นํ<าหอม และราคาคอ่นขา้งแพง ชมอนุสรณ์

สถานเลนนิ ทีDเกบ็ศพสรา้งดว้ยหนิออ่นสแีดง ภายในมศีพเลนนินอนอยูบ่นแทน่

หนิมโีลงแกว้ครอบอยู ่

นําทา่นชมการแสดงละครสตัว ์(Circus) เป็นการแสดงของสตัวแ์สนรูท้ีD ไม ่

ควรพลาด เชน่ สนัุข ลงิ นก ฯลฯ รวมทั <งมายากล กายกรรมไตล่วด และการ

แสดง 

ผาดโผนจากนักแสดงมอือาชพี  แบง่การแสดงออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรก 45 นาท ี 

พัก 15 นาท ีและชว่งหลงัอกี 45 นาท ีจากนี<ยังมบีรกิารถา่ยรูปกับสตัวต์า่งๆ และ

ม ี

ของทีDระลกึดว้ย***กรณีละครสตัวง์ดการแสดงและซึDงบางครั <งการงดการแสดง

ไม ่

มกีารแจง้ลว่งหนา้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaในการคนืเงนื 1,000 บาท***

คํ;า รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ ี;พกั ณ โรงแรม Best Western Vega  หรอืเทยีบเทา่

วนัที;หกของการเดนิทาง                     โบสถเ์ซ็นตซ์าเวยีร ์– สถานรีถไฟใตด้นิ – ถนนอารบตั      

                                                          – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม



(โปรแกรมอาจมกีารสลบัปรบัเปลี;ยนตามความเหมาะสม) 

โปรแกรม : รสัเซยี Aurora Hunting 
มอสโคว ์– มรูม์นัสค ์

7 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิไทย (TG) 

จากนั<นนําทา่นชมสถานรีถไฟใตด้นิกรงุมอสโค ถอืไดว้า่มคีวามสวยงามมาก

ทีDสดุในโลก ดว้ยความโดดเดน่ทางสถาปัตยกรรมการตกแตง่ภายในสถาน ี ความ

สวยงามของสถานรีถไฟฟ้าใตด้นิมจีดุเริDมตน้มาจากชว่ง แรกสดุทีDสตาลนิ ขึ<นมา

เป็นผูนํ้าสหภาพโซเวยีต ลกัษณะของสถาปัตยกรรมทีDนํามาตกแตง่ภายในสถานี

นั<นเป็นลกัษณะของ Monumental art คอืลกัษณะของงานศลิปะทีDสรา้งขึ <น

เพืDอระลกึถงึคณุความดขีองวรีบรุษุ ซึDงจะสืDอออกมาในรปูของงานปั<น   รปูหลอ่ 

ภาพสลักนูนตํDา ภาพวาดประดับลวดลายแบบโมเสก นําเขา้ชมวหิารเซนตซ์า

เวยีร ์(Cathedral of Christ the Saviour)     เป็นมหาวหิารโดมทองทีD

ใหญ่ทีDสดุในรัสเซยี สรา้งขึ<นเพืDอเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลยีน 

เมืDอปี ค.ศ.1812 โดยพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอรท์ีD 1 ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 

ปี จากนั<นนําทา่นสูถ่นนอารบตั (Arbat Street) เป็นถนนคนเดนิยาวประมาณ 

1 กม. เป็นทั <งยา่นการค ้ า แหลง่รวมวยัรุน่ รา้นคา้ของทีDระลกึ รา้นนัDงเลน่ รา้น

อาหารมากมาย และยงัมศีลิปินมานัDงวาดรปูเหมอืน รปูลอ้เลยีน และศลิปินเลน่

ดนตรเีปิดหมวกอกีดว้ย

เที;ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

14.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิดามาเดยีดาวา เพืDอทําการเชค็อนิสมัภาระ

18.40 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เที;ยวบนิที; TG975

วนัที;เจ็ดของการเดนิทาง                       กรงุเทพฯ

07.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ



 กาํหนดการเดนิทาง   

 ธนัวาคม : 4-10, 6-12, 20-26   

                      

กาํหนดการเดนิทาง  

                     ธนัวาคม :  25 – 31 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค. – 2 ม.ค. 61 (เทศกาลปีใหม)่  

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัGน ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั*

โปรดสอบถาม

พกัหอ้งเดี;ยว เพิ;มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัGน ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั*

โปรดสอบถาม

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื;องบนิ  ลดทา่นละ 18,000.-

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซีา่รสัเซยี
ช ัGนธรุกจิเพิ;มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ;มตน้ที;ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื;อที;น ั;ง confirm เทา่น ัGน) โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ;ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 79,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัGน ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั*

โปรดสอบถาม

พกัหอ้งเดี;ยว เพิ;มทา่นละ 10,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 79,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(หอ้งพกัจะม ี2 เตยีงเทา่น ัGน ไมม่เีตยีงเสรมิ) 

*กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั*

โปรดสอบถาม

ในกรณีไมใ่ชต้ ั[วเครื;องบนิ  ลดทา่นละ 28,000.-

หนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งทาํวซีา่รสัเซยี
ช ัGนธรุกจิเพิ;มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ;มตน้ที;ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื;อที;น ั;ง confirm เทา่น ัGน)
โปรดสอบถาม

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ;ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **



1. คา่ตัbวเครืDองบนิ ชั <นประหยดั ( Economy Class) ทีDระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืDอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีDยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีDระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีDระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีDทอ่งเทีDยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื;อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที;) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืDอนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืGอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื;องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ;ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีGยประกนัเร ิ;มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีGยประกนัเร ิ;มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที;มอีายตุ ัGงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ) 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืDองดืDมทีDสัDงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ<าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ<น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีDสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Gามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที;สายการบนิมกีารปรบัขึGนราคา 

4. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยเูอสดอลลา่ร)์  

5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ;งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ;น ตลอดรายการเดนิทาง (36 ยเูอสดอลลา่ร)์ 

7. คา่ภาษมีลูคา่เพิ;ม 7% 

เง ื;อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที;เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที;เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที;เกดิขึGนจรงิเหต 

อตัราคา่บรกิารนีGรวม

อตัรานีGไมร่วม



 1.   ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที;น ั;งจะยนืยนัเมื;อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัGน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีDเดนิทาง ทีDมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน หลงัจากทีDชาํระมดัจําทนัท ี

3. หากทา่นที;ตอ้งการออกต ั[วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีD  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั <ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีD ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีDเกดิขึ<น 

 4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษนัDงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก 

    ในการเดนิทางทอ่งเทีDยวในระยะเวลาเกนิกวา่4-5ชัDวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน  

     ครอบครัวของทา่นเอง เนืDองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั <งหมด 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ<นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิa เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ_ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัGงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิ

ทางไมค่รบตามจาํนวนที;บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30 ทา่นขึGนไป) เนืDองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผู ้

เดนิทางอืDนทีDเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีDเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึDงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการ

เลืDอนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั <งนี<ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีDไม่สามารถเรียกคนืไดค้อื ค่า

ธรรมเนยีมในการมดัจําตัbว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีDสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืDองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีD ไมว่า่เหตผุล

ใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิaในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัGงหมด 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีDนัDงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัbวเครืDองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaการเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัbวเครืDองบนิ ซึDงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัbวเครืDองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิaเรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีDเกดิขึ<นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3 - 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัDงทีD Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีDจะนัDงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีDสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีDมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืDนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีDเครืDองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ<าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีDมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีDนัDง Long leg ขึ<นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีDเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีDเชค็อนิเทา่นั<น 

เง ื;อนไขการจอง

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องต ั[วเครื;องบนิและที;น ั;งบนเครื;องบนิ



1. เนื;องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี;ยว 

(Single), หอ้งคู ่ (Twin/Double) ตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยู ค่นละช ัGนกนั และโรงแรมใน

รสัเซยีไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ;งถา้เขา้พกั 3 ทา่น ผูเ้ดนิทาง จะไดห้อ้งพกัประเภท หอ้งคูแ่บบไมม่ ี

เตยีงเสรมิ 

2. โรงแรมในรัสเซยีสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืDองปรับอากาศเนืDองจากอยูใ่นแถบทีDมอีณุหภมูตํิDา  

3. กรณีทีDมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ<นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิaในการปรับเปลีDยนหรอืยา้ยเมอืงเพืDอใหเ้กดิความเหมาะสม หอ้งทีDเป็นหอ้งเดีDยวอาจเป็นหอ้งทีDมี

ขนาดกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบนํ<า ซึDงขึ<นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั<นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี

ลกัษณะแตกตา่งกนั 

ขอ้มลูเพิ;มเตมิเร ื;องโรงแรมที;พกั

 ขอ้ความซึ;งถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ;งรว่มเดนิทาง

ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีDมคีวามชาํนาญ โดยจัดหาโรงแรมทีDพัก อาหาร ยาน

พาหนะ และสถานทีDทอ่งเทีDยวพรอ้มทั <งการสมัมนา ดงูาน เพืDอความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิ

ทาง ทั <งนี<ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีDเกดิจากโรงแรมทีDพัก ยานพาหนะ,  อนั

เนืDองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, 

การผันผวนของอตัราแลกเปลีDยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีDยวบนิ, สายการเดนิ

เรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิDน,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีDเกีDยวขอ้งกบัสถาน

เอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนืDองจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทตู) ซึDงอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีDยวทั <งใน หรอื ตา่ง

ประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงืDอนไขทีDบรษัิทฯ ทีDรับประกนัในกรณีทีDผูร้ว่มเดนิ

ทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีDตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศ เนืDองมาจากความประพฤต ิ พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่

เฉพาะพื<นทีDมกีารปลอมแปลงเอกสารเพืDอการเดนิทาง รวมถงึมสี ิDงผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ราย

ละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีDยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพืDอความเหมาะสมทั <งปวง โดยมติอ้งแจง้

ใหท้ราบลว่งหนา้  

ท ัGงนีGการขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและคาํนงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของ

ทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ;งรว่มเดนิทางเป็นสาํคญั




