
 

 
 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหัศจรรย์...แกรนด์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเชเรเมเตียโว • เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ 

            (-/-/เย็น) 

07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาท์เตอร์ สายการบินแอร์โรวฟรอท อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 

  7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน AEROFLOT AIRLINES  

10.00 น. ออกเดินทาง (บินตรง) สู่ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์ โดยเที่ยวบินที่ SU 271 
  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง** 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

16.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร** 

เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 4 ชั่วโมง ** พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่เดินทางสู่ 

กรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย ครองอันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ

การเดินทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวมากเมืองหนึ่ง ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมทั้งเก่าและใหม่มี

โบสถ์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากกว่า 200 แห่ง 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์(Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ที่สามารถชม
ด้านล่างได้เกือบทั้งหมด ปัจจุบันพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่
ที่สุดและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 
ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 
 
วันทีส่อง พระราชวังเครมลิน • โบสถ์อัสสัมชัญ •  จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม  

                  ชมโชว์ละครสัตว์       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  



 

 
 

 
น าท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียต อันเป็นจุดก าเนิดของประวัติศาสตร์
รัสเซียที่มีมายาวนานในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ธรรมดา ที่นี่เปรียบเสมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ อีกท้ังยัง
เป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์จนกระทั่ง พระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ 
พระราชวังเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชาวรัสเซียเชื่อว่าที่นี่เป็นที่สถิตของพระเจ้าปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ส าหรับการ
จัดประชุมของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศน าท่าน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรร์ี่แชมเบอร์ตั้งอยู่อยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในเขตพระราชวังเครมลิน สิ่งที่ไม่ควรพลาดชม ได้แก่ มงกุฎทองค าของราชวงศ์โมโนมาคจักรพรรดิคอนสแตน
ติน โมโนมาคได้พระราชทานมงกุฎนี้ให้กับเจ้าชายวลาดิมีร์ โมโนมาค เมื่อราว 700 ปีเศษ มาแล้ว สวยงามมาก 
ท าจากทองค าประดับด้วยขนเสือเซเบิล (Sable) และอัญมณีล้ าค่าต่างๆ มากมาย และได้ใช้ในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกจนถึงปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงเก่าแก่ ที่ถือว่าส าคัญที่สุดในเครมลิน ซึ่ง
สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าท่ีมีมาก่อน แล้วใช้เพื่อในการประกอบพิธี
ราชาภิเษก และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้า
ซาร์ เป็นตัวอย่างผลงานศิลปะชิ้นโตอันเลื่องชื่อของรัสเซีย ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็นตัวดึงดูดให้
ผู้คนมาเยี่ยมชม  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 

จากนั้น ชม จัตุรัสแดง(Red Square)สถานที่ส าคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สร้างในสมัยคริสศตวรรษที่ 17 ที่เป็นศูนย์ 

รวมเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลเฉลิมฉลอง หรือการประท้วงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังถือได้

ว่าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก บริเวณโดยรอบ ยังประกอบไปด้วยสถานที่ส าคัญของประเทศ 

อีกหลายแห่งที่สามารถ ได้ชม อันได้แก่  

 
 
มหาวิหารเซนต์ บาซิล(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซึ่งถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมืองมอสโคว์ 

จนได้รับการขนานนามว่า “โบสถ์ลูกกวาด” สร้างขึ้นด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ ประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด

สีสันสวยงาม โดยสถาปนิก ปอสนิก ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด เพ่ือ

เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมืองคาซาน และด้วยความสวยสดงดงาม วิจิตรบรรจง

ของวิหาร จึงท าให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอีวานที่ 4 เป็นอย่างมาก จึงมีค าสั่งให้ปูนบ าเหน็จแก่สถาปนิก 

ด้วยการควักลูกตาทั้งสองข้างทิ้งเสีย เพ่ือไม่ให้สถาปนิคผู้นี้สามารถสร้างสิ่งสวยงามกว่านี้ได้อีก การกระท าของ

พระองค์ในครั้งนั้น ส่งผลให้ทุกคนขนานนามว่า “พระเจ้าอีวานจอมโหด” (Ivan the terrible)  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จากนั้น เข้าชมและช้อปปิงที่ 

ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM 

Department store)

สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอส

โคว์ สร้างในปี ค.ศ.1895 ปัจจุบัน

เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นน าจ าหน่าย

สินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า 

เครื่องส าอาง น้ าหอม แบรนด์ดังที่มี

ชื่อเสียงที่เป็นรุ่นล่าสุด 

น าท่านเดินทางไปยังถนนคนเดิน อารบัต(Arbat Street) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของแหล่งประวัติศาสตร์ และถือว่า

เป็นหนึ่งในย่านโบราณที่สุดของมอสโคว์ ที่มีชื่อปรากฏในประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ศตวรรษที่15 โดยตลอดความ

ยาว 1.8 กิโลเมตร ที่เต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ร้านคาเฟ่ และยังเป็นแหล่งชุมนุมของศิลปิน

อินดี้ ที่มาโชว์ฝีมือกันจัดแบบไม่มีใครยอมใคร 

ค่่า   บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู้ และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ 

Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชีพ พร้อมกับเหล่าสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบการแสดง 

ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตว์แสนรู้เพ่ือเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย  

 

 

** กรณีละครสัตว์งดการแสดงซ่ึงบางกรณีงดการแสดงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

ค่าบริการส่วนนี้ให้ 

ที่พัก  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์ 

 

วันที่สาม มอสโคว์ • สนามบินเมอร์มรังส์ • เมือง Teliberka • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING  

                     เมืองเมอร์มรังส์        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หรือ บริการอาหารแบบกล่อง SET BOX 

04.00 น. เดินทางสู ่สนามบินเชเรเมเตียโว เมืองมอสโคว 

07.15 น.  ออกเดินทางจากเมืองมอสโคว์ สู่เมืองเมอร์มรังส์ โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU1320 

 



 

 
 

 

น้่าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค่านวณน้่าหนักกระเป๋าส่าหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน

จะมีการเรียกเก็บค่าน้่าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา 

และสภาพอากาศ) 

09.35 น. เดินทางถึง เมืองเมอร์มรังส์ ตั้งอยู่

บริ เวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมี

แหลมโคล่า ยื่นไปใน ทางด้านทิศ

เหนือติดกับประเทศนอร์เวย์ ทางด้าน

ตะวันตกติดกับประเทศฟินแลนด์ 

จากนั้น ชม  อนุสรณ์สถานอัลโยชา 

Alyosha Monument อนุสรณ์

สถานของทหารรัสเซียกับทหารโซ

เวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อสมัย

สงครามโลกท่ี 2 โดยสร้างขึ้นเพ่ือ

อุทิศและร าลึกเหล่าทหาร ก าลัง 

เพ่ือหยุดยั้ง การรุกรานของ

กองทัพเยอรมัน อนุสรณ์สถาน

แห่งนี้ได้รับการออกแบบจาก

สถาปนิกชาวรัสเซียนามว่า 

Pokrovskyเป็นรูปปั้นทหารถือ

ปืน ที่มีขนาดใหญ่ สูงกว่า 35.5 

เมตร น้ าหนักกว่า 5,000 ตัน 

ประกอบด้วยค าจารึกต่างๆ เกี่ย

กับการสู้รบ และได้มีวิธีเปิดอย่าง

เป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 1974 

จากนั้น น าท่านชม อนุสรณ์สถานเรือด่าน้่า Kursk submarine memorial ที่บันทีกรายชื่อและเหตุการณ์ที่ส าคัญที่

เกิดข้ึนในขณะที่เกิดเหตุเรือด าน้ าล่ม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญี่ปุ่น อาหารสไตล์ญี่ปุ่น ร้าน kay japanese food in Murmansk 

 



 

 
 

 
จากนั้น น่าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน เทอริเบอร์ก้า Teliberka หมู่บ้านเทอริเบอร์ก้าตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลแบเร็นตส์ 

มหาสมุทรอาร์กติก ในแขวงโคลสกี้ (Kolsky) คาบสมุทรโคลา แคว้นเมอร์มานสค์ โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองเมอร์
มานสค์ ขึ้นไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง สองชั่วโมงครึ่ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุนดรา (Tundra) หรือทุ่งหิมะแถบขั้ว
โลก เทอริเบอร์ก้าอยู่บนอ่าวโคลา 
(Kola) สุดปลายแผ่นดินรัสเซียทางทิศ
ตะวั นตก เฉี ย ง เหนื อ  ทา งออกสู่
มหาสมุทรอาร์กติก  Teriberka  เมือง
นี้ เ ป็ น จุ ด เ ด่ น ในภาพยนตร์ เ รื่ อ ง 
Leviathan Visit North Waterfall 
and Dragon egg สิ่ ง อั ศ จ ร ร ย์ ที่
ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา หินก้อนกลม
เกลี้ยงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะ
ด้วยลมและน้ าทะเล วางเรียงรายกันสุดลูกหูลูกตาที่ธรรมชาติรังสรรค์เอาไว้ให้ดูยิ่งใหญ่และอลังการมาก เป็น
จุดที่ถ่ายรูปดูเพลินมาก North Waterfall  สถานที่นี้เป็นทะเลสาบมีล าธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมาก่อนจะ
เป็นน้ าตกบนหน้าผาสูงไหลลงสู่ทะเลอาร์กติกใกล้ขั้วโลกเหนือที่สุดการเดินทาง ถ้าพ้ืนถนน หิมะยังไม่แน่น 
เราใช้รถ 4WD minivan  เดินทางถึงจุดถ่ายณ ชายหาด Dragon egg beach แต่ถ้าในเดือนที่หิมะตกหนัก รถ
เดินทางไม่ถึง เรา ต้องใช้การเดินทางด้วย snowmobile เดินทางถึงจุดถ่ายณ ชายหาด Dragon egg beach 
On Tiriberka transfer by 4WD minivan (No Snow) or snowmobile (Snow) จุดถ่ายรูป ชื่นชมความ
งามของฤดูหนาว Tiriberka มหาสมุทรอาร์กติก ทุ่งหิมะแถบขั้วโลก  Tundra  



 

 
 

 
ค่่า   บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

จากนั้น  น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมอร์มังค์ 

ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์ มาตรฐานท้องถิ่น 

21.00 น. น าท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซึ่งเป็นปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้าในเวลา

กลางคืน โดยมักจะขึ้น ในบริ เวณแถบขั้ ว โลก 

ปรากฏการณ์ออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทาง

ฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นในอวกาศที่ใกล้พ้ืนโลก 

มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆเป็นวงนิ่ง แล้วระเบิด

ออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กี่

วินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะกับพ้ืน 

หรือในเวลาอ่ืนอาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ • หมู่บ้านชาวซามิ • กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน • เมืองเมอมังค์ • เรือตัดน้่าแข็ง

พลังงานนิวเคลียร์เลนิน • ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ                 (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น น าท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู้ ที่ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้พันธุ์สุนัขที่ฉลาดเฉลียวและ

แข็งแรงมาก โดยมีความสามารถที่จะสามารถลากเลื่อนบนน้ าแข็งหรือหิมะได้ด้วย ทั้งนี้ท่านยังได้มี

ประสบการณ์ท่ีแสนสนุกในการนั่ง รถเทียมสุนัขลากเลื่อนได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทั้งนีป้รากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกดิกรณทีีไ่ม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย*** 

 



 

 
 

 

เที่ยง  ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น ของชาวซามิ  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  หมู่บ้านชาวซามิ 

Sami village( ใ เวลาในการเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่ ว โมง )  ชมประ เพณี  

วัฒนธรรม ของชาวพ้ืนเมืองที่อยุ่อาศัย

ในแถวอาร์กติกที่ เรียกกันว่า แลปส์  

( Lapps)  ห รื อ  แ ล ป แ ล น เ ด อ ร์  

(Laplanders) ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ ใน

พ้ืนที่ห่างไกลทางตอนเหนือของนอร์เวย์ 

สวีเดน ฟินแลนด์ และคาบสมุทรโคล่า

ของรัสเซีย ทั้งยังได้รับการคุ้มครองภายใต้สนธิสัญญาระหว่างประเทศของชนเผ่าพื้นเมืองอีกด้วย บ้านของชาว 

ซามิมีลักษณะเป็นเต็นท์รูปกรวย ด้านในปกคลุมด้วยหนังและขนกวางเรนเดียร์ เพ่ือให้ความอบอุ่นและเป็น

ฉนวนกันไฟไหม้ ตรงกลางเต็นท์จะมีเตาผิงไฟขนาดใหญ่ ทั้งนี้ท่านได้ชม สัตว์พ้ืนเมือง อย่างสัตว์พ้ืนเมือง อาทิ

เช่น กวางเรนเดียร์ และสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้  พร้อมกับสนุกสนาน กับการเล่นเกมส์ท้องถิ่นของซามิ และสัมผัส

ประสบการณ์น่าตื่นเต้นกับการ นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์**(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออ่านวย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมอร์มังค ์

น าท่านชม  เรือตัดน้่าแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน(Ice breaker Lenin)เรือส าหรับการส ารวจอาร์กติค หรือ สงคราม

สอดแนม ซึ่งเป็นเรือท าลายน้ าแข็งรุ่นแรกของโลก ที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทียบท่า

ในเมืองมูร์มันสค์แห่งนี้ หลังปลดระจ าการมากกว่า8 ปี ปัจจุบันได้เปิดให้สามารถเข้าชมภายในตัวเรือ ที่มีการ

ตกแต่งอย่างสวยงาม ซึ่งประกอบไปด้วยห้องประชุม ห้องควบคุม ห้องบังคับการที่อยู่บนสุดของเรือ ห้องแผนที่ 

และสะพานกัปตัน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เมืองเมอร์มรังส์ มาตรฐานท้องถิ่น 

21.00 น. น าท่านเดินทางออก ตามล่าหาแสงเหนือ หรือ 

ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซ่ึง

เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่มีแสงเรืองบน

ท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึ้นในบริเวณ

แถบขั้วโลก ปรากฏการณ์ออโรราเป็นตัวอย่าง

ปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งที่สุดที่เกิดขึ้นใน

อวกาศที่ใกล้พ้ืนโลก มันอาจปรากฏจากสิ่งจางๆ 



 

 
 

 

เป็นวงนิ่ง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที บางครั้งจะปรากฏเหมือนมันจะแตะ

กับพ้ืน หรือในเวลาอื่นอาจเห็นมันพุ่งสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า  

 

 

 

  

วันทีห่้า เมืองเมอร์มรังส์ • บินภายในสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • พระราชวังฤดูร้อน Peterhof  • ช้อปปิ้งเอาท์เลท                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

สุดพิเศษ น าท่านเดินทางสู่ร้าน MCDONALD’S ที่บันทึกไว้ว่าอยู่เหนือที่สุดของโลก ให้ท่านได้ลิ้มลองรับประทานเบอร์

เกอร์ไก่ หรือเนื้อ 1 set พร้อมน้ าดื่ม 

 
จากนั้น  น าท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองมอสโคว์ 

11.30 น.  ออกเดินทางจากเมืองเมอร์มรังส์ สู่เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กโดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ SU6344 

น้่าหนักกระเป๋าสายการบินภายใน 20 กก. โดยท่านต้องค่านวณน้่าหนักกระเป๋าส่าหรับการเดินทาง หากเกินทางสายการบิน

จะมีการเรียกเก็บค่าน้่าหนักเพิ่มเติม (สายการบินและเวลา ทางบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับช่วงวันเวลา 

และสภาพอากาศ) 

13.20 น. ถึงสนามบิน เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (Saint Petersburg) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “ราชินีแห่งยุโรป

เหนือ” เพราะทัศนียภาพที่สวยงามของเมือง เมืองนี้สร้างโดยพระเจ้าซาร์ปิเตอร์มหาราช เมื่อ พ.ศ.2246 โดย 

*** ทั้งนีป้รากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี ้เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลาน้ัน 

ผู้เดินทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกดิกรณทีีไ่ม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย *** 

 



 

 
 

 

ตัวเมืองเริ่มสร้างด้วยการถมทราย และหินเป็นจ านวนมาก เพราะว่าพ้ืนที่เดิมนั้นเป็นดินเลนทะเล เหตุผลใน

การทรงเลือกทางออกทะเลบอลติค ที่สามารถติดต่อไปทางยุโรปและประเทศอ่ืนๆได้ เพ่ือการพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยน ประเทศรัสเซียให้ทัดเทียมกับประเทศอ่ืนๆได้ ต่อมา จึงได้รับสมญานามว่า “หน้าต่างแห่งยุโรป” 

เมือง เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค เดิมมีชื่อว่า เปโตรกราด Petrograd และ เลนินกราด Leningrad 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(Peterhof Palace)พระราชวังที่สวยงาม 

ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช เป็นพระราชวังที่สรรสร้างโดยศิลปินเอกในสมัยนั้น ที่ชื่อว่า ฟรานเชส

โก ราสเทรลลี่ และ เลอ บรอง ซึ่งทั้งสองคนแบ่งกันสร้างพระราชวังนี้ โดยตัวภายใน 

 

พระราชวังเป็นหน้าที่หลัก ของ ราสเทรลลี่ ออกแบบความงามในสไตล์ผสมเรอเนสซองส์ “บารอค”และ

คลาสสิก พระเจ้าปีเตอร์หมายมั่นปั้นมือกับพระราชวังนี้มาก วางโครงสร้างงานไปยาวถึง 10 ปี ราสเทรลลี่

บรรจงสร้างพระราชวังอย่างประณีตเน้นการตกแต่งภายในที่เลือกจะใช้ โคมไฟระย้า งานไม้แกะสลักและ 

ภาพวาดสีน้ ามันเป็นหลักด้านนอกจะเป็นหน้าที่ของ เลอ บรอง เขาถูกพระเจ้าปีเตอร์เชิญมาสร้างลานน้ าพุ 

โดยเฉพาะ ลานน้ าพุแห่งนี้ถือเป็นจุดหลักของประสาทแห่งนี้ก็ว่าได้ ด้วยความยิ่งใหญ่ตระการตาและแสงของ

พระอาทิตย์กระทบผิวน้ า และขอบอ่างสีทองมัน รวมถึงบรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้นานาพันธุ์ 



 

 
 

 

** ในส่วนของน้่าพุทางพระราชวังจะปิดในฤดูหนาว ประมาณช่วงเดือนตุลาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม และ 

อาจปิดท่าการในวันจันทร์สิ้นเดือน หรือวันจันทร์กับวันอังคาร (2วันติดต่อกัน) ซึ่งเป็นธรรมเนียมวันหยุด 

ของชาวพื้นเมืองรัสเซีย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ในการเพิ่มวันหยุดหรืออาจจะปิดท่าความสะอาด 

โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่พระราชวังฤดูร้อนปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ 

ตามความเหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอ่ืนที่เปิดหรือสถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดังกล่าว** 

 
จากนั้น เดินทางสู่ OutletPulkovo Village ชมความสวยงามของการตกแต่งสไตล์ยุโรป และเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวม

ร้านค้าดังมากมาย สัมผัสประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ครบครันด้วยสินค้าชั้นน าต่างๆ มากมาย  
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก Hampton by Hillton หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

 

วันทีห่ก พระราชวังฤดูหนาว • โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังแคทเธอลีน           (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                    
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 

จากนั้น เดินทางสู่ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ทีป่ระกอบไปด้วยห้องต่างๆ ถึง 1,050 ห้อง สถานที่แห่งนี้

เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนประเทศรัสเซียของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  

5 ในการเจริญสัมพันธไมตรี อดีตเคยเป็นพระราชวัง

หลวงของราชวงศ์โรมานอฟ ระหว่างปี ค.ศ.1732 -

1917 ตั้งอยู่ระหว่างท่าวัง กับ จัตุรัสพระราชวัง 

ภายนอกของพระราชวังใช้โทนสีเขียว และ ขาว ด้วย

สถาปัตยกรรมบารอค ปัจจุบันบางส่วนของ

พระราชวังฤดูหนาวได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมใน

ฐานะ พิพธิภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (TheState 

Hermitage Museum)ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวม

งานศิลปะล้ าค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง

ภาพเขียนของจิตรกรเอกระดับโลก อย่างเช่น ลิโอนาโด ดาวินซี่,ปิกัสโซ่,แรมบรันด์,แวนโก๊ะ เป็นต้น จัดเป็น

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง **ในบางช่วงพระราชวังอาจมีการปิดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ดังนั้นหากวันที่เดินทางตรงกับช่วงวันปิดเข้าชม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความ

เหมาะสม โดยจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอ่ืนที่เปิดหรือสถานที่อ่ืนๆในช่วงเวลาดังกล่าว** 



 

 
 

 
 
เดนิทางสู่ โบสถ์หยดเลือด (Church of the Savior on Spilled Blood)ซ่ึงพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 

ทรงสร้างให้เป็นเกียรติแด่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระราชบิดาของพระองค์ ผู้ประกาศ 

เลิกทาส ด้วยความหวังดีต่อประชาชน ปรากฎว่าชาวรัสเซียไม่เข้าใจ เพราะหลังเลิกทาส ชาวนากลับมีความ

เป็นอยู่ที่จนลง เป็นผลให้พวกชาวนารวมตัวกันว่าแผนปลงพระชนม์ โดยส่งหญิงชาวนาผู้หนึ่งติดระเบิดพลีชีพ

วิ่งเข้ามาขณะพระองค์เสด็จผ่าน ต่อมาบริเวณถนนที่เกิดเหตุนั้นถูกสร้างโบสถ์ครอบไว้ กลายเป็นโบสถ์หยด

เลือดมาจนถึงทุกวันนี้ รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มีรูปร่างลักษณะคล้าย

กับวิหารเซนต์บาซิลที่เมืองมอสโคว 

 
 
จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านพระเจ้าซาร์หรือหมู่บ้านปุชกิ้น สถานที่ประทับและพักอาศัยของเจ้านายชั้นสูงไม่ว่าจะ

เป็นอเล็กซานเดอร์ ปุชกิ้น ยอดกวีเอกรัสเซีย น าท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน ทีส่วยงามแห่งหนึ่งในรัสเซีย มี
ห้องต่างๆ ให้ชมนับร้อยแต่ทุกท่านต้องไม่พลาดชมห้องอ าพัน (แอมเบอร์รูม) เป็นสุดยอดงานศิลป์ยุคศตวรรษท่ี
18 อันประมาณค่ามิได้ที่ช่างเยอรมันสร้างให้แก่ปราสาทของกษัตริย์ฟรีดริชที่1 แห่งปรัสเซียประกอบด้วยแผ่น
ไม้โอ๊กขนาดใหญ่หกชิ้นเนื้อที่ 100 ตารางเมตร ประดับอ าพัน 6 ต้น พร้อมกระจกผนังและโมเสก อัญมณีมีค่า
จากอิตาลี ห้องอ าพันถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันราคาประเมินคร่าวๆ มากกว่า 142 
ล้านดอลล่าห์(ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าชมพระราชวังแคทเธอรีนได้ ทางบริษัทฯ ขอน าท่านชม พระราชวังพา 



 

 
 

 
ฟลอฟส์ ตั้งอยู่สวนขนาดใหญ่ซึ่งสร้างโดพระราชินีแคทเธอรีนมหาราช เพื่อให้กับพระราชบุตรพอล โดยใช้ช่างที่
พระองค์ทรงโปรดที่สุดคือ Charles Cameron เป็นคนออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง แต่ต่อมาพระเจ้า
พอล ทรงให้Brennaช่างอิตาเลียนที่พระองค์โปรดปรานเนื่องจากพระองค์ต้องการศิลปะแบบฝรั่งเศสมากกว่า
อิตาลี ท าให้คาเมอร์รอนงอนไปพักใหญ่และกลับมาท างานต่อหลังจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1ขึ้นครองราชย์
ทรงเสด็จมาพ านักท่ีพระราชวังนี้ตัวพระราชวังประดับด้วยของเก่าดั้งเดิมที่ถูกเก็บให้รอดพ้นจากกท าลายเมื่อ
คราวสงครามโลก) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 

ที่พัก Hampton by Hilton หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก 

 

วันทีเ่จ็ด ประตูชัยเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • มอสโคว • กรุงเทพฯ       (เช้า/-/-)                                    
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

แวะถ่ายรูปกับ ประตูชัยกรุงเซนต์ปีเตอร์
เ บิ ร์ ก (NARVSKIYE TRIUMFAL’ NYYE 
VOROTA)  แ ล ะ ซี เ มี ย โ ม ส ตี
“SEMIMOSTIE"  ถนนที่มีความยาว 1 
ก.ม. แต่ สร้างสะพานทั้งหมด 7 สะพาน
ด้วยกัน 

11.00 น. ได้เวลาอันสมควร เดินทางเข้าสู่ 
สนามบินนานาชาติพัลโคโว  เซนปีเตอร์
เบิร์ก 



 

 
 

 

14.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชเรเมเตียโว มอสโคว โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ 

SU43 

15.50 น. เดินทางถึงสนามบินมอสโคว เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง 

19.25 น. ออกเดินทางเข้าสูกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอโรวฟรอท (SU) เที่ยวบินที่ SU270 

 

วันทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ        
08.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  

หมายเหตุ : หากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในรายการมีการปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยเป็นการปฏิบัติการทางรัฐบาล

หรือหน่วยงานในประเทศรัสเซีย ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับและเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ลูกค้า

จะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวก่อนท่าการจองทุกครั้ง 

***************************************** 
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทางราคา มหัศจรรย์....แกรนด์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ มอสโคว เมอร์มังค์ 
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 6 คืน บินตรงสู่มอสโควโดยสายการบินแอโรฟอทไทย(SU) 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

05 ธ.ค.62 12 ธ.ค.62 SU271/SU270 72,900 72,900 71,900 6,000 

24 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 SU271/SU270 77,900 77,900 76,900 6,000 

08 ม.ค.63 15 ม.ค.63 SU271/SU270 75,900 75,900 74,900 6,000 

06 ก.พ.63 13 ก.พ.63 SU271/SU270 75,900 75,900 74,900 6,000 

20 ก.พ.63 27 ก.พ.63 SU271/SU270 72,900 72,900 71,900 6,000 

** คณะเดินทางจ่านวน 30 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป บินตรงกรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ  



 

 
 

 

2. สายการบินแอโรฟอท Aeroflot (SU) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ – เซนต์ปี
เตอร์เบิร์ก - มอสโคว์ ชั้นประหยัด  บินภายใน 3 ขา 

3. ภาษีน้่ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
4. ค่าระวางน้่าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
5. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอร์มังค์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-มอสโคว  
6. ค่าระวางน้่าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
7. ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
8. ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น้่าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
9. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
10. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
11. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น่าเที่ยวคนไทย 
12. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ่าตัวของผู้เดินทาง 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2. ค่าท่าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าน้่าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก่าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด 

ทีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุด

งาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 70 USD/ ท่าน 
 

เงื่อนไขการส่ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 



 

 
 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อท่าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 
วันก่อนการเดินทาง 

2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช่าระมัดจ่า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช่าระทันทีก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 15 วันมิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช่าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

1. ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องท่าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ่าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ่าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทางหลังช่าระเต็มจ่านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป่วย : 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท่าการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 

กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออกตั๋วหรือช่าระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน 
หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี 
 

อาหาร 

อาหารที่ประเทศรัสเซีย ทางทัวร์จะจัดทั้งอาหารจีนและอาหารท้องถิ่น และอาหารสไตล์ยุโรปแบบฟิวชั่น ซึ่งรสชาติ
จะเป็นไปตามสไตล์รัสเซีย อาจจะไม่ถูกปากคนไทยในบางม้ือ  

 
โรงแรมท่ีพัก 

1. ส่าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯ                       
ขอแนะน่าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) ซึ่งท่านจะต้องช่าระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม เนื่องจากบาง
โรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริมซึ่งไม่สะดวกสบายในการพัก **กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองแบบ 3 
ท่านหากลูกค้าพึงพอใจทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขของห้องพักดังกล่าว**  

 



 

 
 

 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นห้องแบบ Twin เตียงเดี่ยว 2 เตียงในห้อง ห้อง Double จะมีน้อยมากในแต่ละ
โรงแรมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะการน่าเตียงมาชิดกันให้เป็น Double หากลูกค้ารีเควสพัก Double ทาง
บริษัทฯจะไม่รับรองเรื่องห้องให้เนื่องจากระบบการจองแต่ละโรงแรมจะไม่สามารถล้อคห้องพักได้จึงขึ้นอยู่กับการ
จัดการของทางโรงแรมเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

3. การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท่าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ 
Twin/Doubleอาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัดและไม่มีอ่างอาบน้่า ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส่าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้ บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น) หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้าม
ช่ารุด ห้ามเปียกน้่า ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะ
เป็นเอกสารราชการ ส่าคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทาง
ทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ทุกกรณี 

4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ่าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 

 



 

 
 

 

6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด 
ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช่าระเหมาขาด 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช่ารุดจากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

9. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน่ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้่ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตั๋วดังกล่าว 

10. เม่ือท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช่าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

11. กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ่ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

12. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้่าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้า 

อย่างถ่องแท้ แล้วจึงมัดจ่าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
  

 


