
 

 
 

 Amazing Russia Aurora Hunting  

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ  
( มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์สเบร์ิก - มร์ูมนัสค์) 

9 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม>>โปรแกรมพิเศษเฉพาะฤดหูนาว ล่าแสงเหนือ MURMANSK  
>> พิเศษ สนุกสนานกบักิจกรรม  ขบัรถตะลุยหิมะ SNOW MOBILE !!! 

>> พิเศษ สนุกสนานกบักิจกรรม  นั่งสุนขัฮักก้ีลากเล่ือน  + กวางเรนเดียรล์ากเล่ือน !!! 

>> พิเศษ ลองล้ิมชิมรส ขาปูยกัษ ์KING CRAB !!!  

>> พิเศษ รบัประทานอาหารรา้น PODVORYE RESTAURANT รา้นสุดโปรดของท่านประธานาธิบปูตนิ !!! 

>> พิเศษ ชมโชวพ้ื์นเมือง + ชิมไข่ปลาคาเวียร ์!!! ณ พระราชวงันิโคลสั 

>> ชมเมือง MURMANSK เมืองเหนือสุดของรสัเซีย ท่ีสามารถเห็นปรากฎการณแ์สงเหนือ 

>> ชมเมือง MOSCOW เมืองหลวงสุดสวยของรสัเซีย 

>> ชมเมือง ST. PETERSBURG เมืองแห่งพระราชวงัของรสัเซีย 

>> ชมจตรุสั RED SQUARE หน่ึงในจตรุสัท่ีสวยท่ีสุดในโลก 

>> ชมพระราชวงั KREMLIN PALACE  พระราชวงัแห่งความย่ิงใหญข่องรสัเซีย 

>> ชมพระราชวงัฤดหูนาว HERMITAGE MUSEUM 

>> ชมพระราชวงัฤดรูอ้น PETERHOF PALACE  

>> ชมพระราช CATHERINE PALACE  

>> ชมวิหาร ST.BASIL สญัลักษณข์องรสัเซีย 

>> ชมวิหารหยดเลือด  THE SPILLED BLOOD  

>> ชมวิหาร  ST.SAVIOUS   

>> ชมโบสถ ์ ST.ISAAC  

>> ชม สถานีรถไฟใตดิ้น  

>> นัง่รถไฟความเร็วสูง SAPSAN  

>> ชม RUSSIAN CIRUS SHOW  

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ ไกดท์อ้งถ่ิน 

รวมค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม + รถไฟ 

แจกนํ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 

 

กาํหนดการเดนิทาง 

19 – 27 มีนาคม 2563 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูม ิ - กรุงเทพมหานคร  -  กรุงมอสโคว์ (รัสเซีย) 

10.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย ์( TG)  

เคาน์เตอร์ D  พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอาํนวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY TRAVEL  

14.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่กรุงมอสโคว ์โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 974 ***บริการอาหารกลางวัน 

และอาหารเยน็ บนเคร่ือง***  

20.20 น.  ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว ์ประเทศรัสเซีย (เวลาทอ้งถ่ิน ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชม.) 

หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  

ทีพ่กั          NOVOTEL CENTER MOSCOW  หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัที่สอง (2)  มอสโคว์ - พระราชวงัเครมลนิ – จตุรัสแดง - วหิารเซ็นต์บาซิล – ห้างกมุ - ละครสัตว์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
นาํท่านเขา้ชมพระราชวงัเครมลนิ ( KREMLIN PALACE ) สัญลกัษณ์แห่งอาํนาจและความยิง่ใหญ่ของ

รัสเซีย ชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษท่ี 15 ท่ียิง่ใหญ่สวยงาม อนัเป็นจุดกาํเนิดแห่งประวติัศาสตร์รัสเซีย ท่ีมี

อายยุาวนานกวา่ 850 ปี ชมพิพิธภณัฑอ์าร์เมอร์ร่ีแชมเบอร์ ซ่ึงเป็นท่ีเก็บสมบติัลํ้าค่าของกษตัริยรั์สเซีย เคร่ือง

ราชกุธภณัฑ ์ชุดเคร่ืองทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจา้ซาร์ เคร่ืองเพชรและอญัมณีโบราณ รถมา้โบราณ 

พิพธิภณัฑศ์าสตราวธุ และบลัลงักแ์บบต่าง ๆ ของพระเจา้ซาร์ ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นพระราชสาํนกั  

ชมผลงานของช่างออกแบบเคร่ืองเพชรช่ือกอ้งโลก FABERGE ช่างในราชสาํนกัรัสเซีย ท่ีลน้เกลา้ ร.5 โปรด

เกลา้ใหอ้อกแบบเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองประดบัเป็นจาํนวนมาก จนทาํใหป้ระเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียท่ี

มีช้ินงานของ FABERGE ครอบครองมากท่ีสุด  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง  

  จากนั้นนาํท่านชมความงดงามของกรุงมอสโคว ์เมืองหลวงของอดีตสหภาพโซเวยีตท่ียิ่งใหญ่ นาํท่านชม

ยา่น จัตุรัสแดง ( RED SQUARE) ท่ีมีความสาํคญัในหนา้ประวติัศาสตร์การเมืองรัสเซีย สุสานเลนิน 

บุรุษท่ีโลกไม่มีวนัลืม นาํท่านถ่ายรูปกบั วหิารเซ็นต์บาซิล (ST.BASIL) สถาปัตยกรรมช้ินเอกของ

รัสเซีย ซ่ึงกษตัริยอี์วานจอมโหดสั่งใหส้ร้างข้ึนและใหค้วกัดวงตาของ สองสถาปนิกผูอ้อกแบบวิหารน้ี ออก

เพื่อไม่ใหส้ามารถออกแบบส่ิงก่อสร้างใด ๆ ใหส้วยงามกวา่น้ี ไดอี้กวหิารน้ี ตั้งตระหง่านอยูใ่จกลางเมือง 

เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของกรุงมอสโคว ์ใหท้่านชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสินคา้กุม GUM DEPARTMENT 

STORE ท่ีหรูหรามากท่ีสุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินคา้แบรนด์เนมจากทัว่โลก  
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  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐีรัสเซีย ตวัอาคารและภายในตกแต่งอยา่งงดงามหรูหรา 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

นําท่าน ชมละครสัตว์ช่ือดังก้องโลก “รัสเซ่ียนเซอร์คสั” 

 
ทีพ่กั          NOVOTEL CENTER MOSCOW  หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัทีส่าม (3)  มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว์ – วหิารเซ็นต์เดอะซาเวยีร์  

   น่ังรถไฟความเร็วสูง SAPSAN  - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
จากนั้นนาํท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ชมความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลย ีเขา้กบั

สถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตกแต่งประดบัประดาภายในสถานี ต่างๆ ดว้ยกระจกสีหิน

อ่อน ฯลฯ จนไดรั้บ การยกยอ่งวา่เป็นสถานีรถไฟใตดิ้นแห่งเดียวในโลกท่ีมีศิลปะท่ีงดงามท่ีสุดในโลก 

จากนั้นนาํท่านชม วิหารเซ็นต์เดอะซาเวยีร์ ( ST.SAVIOUS)โดมทองท่ีใหญ่ทท่ีสุดในรัสเซียซ่ึงไดรั้บ

การบูรณะข้ึนใหม่เน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี ของกรุงมอสโคว ์ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง HARD ROCK CAFÉ  

จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.เป็นทั้งยา่นการคา้ แหล่งรวม

วยัรุ่น ร้านคา้ของท่ีระลึก ร้านนัง่เล่น อาทิ แมคโดนลั สตาร์บคั ฮาร์ดร็อคคาเฟต ์ฯลฯ และยงัมีศิลปินมานัง่

วาดรูปเหมือน รูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

 
15.30 น. นาํท่านเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง SAPSAN จากกรุงมอสโคว ์-  เซนตปี์เตอร์สเบิร์ก ใชค้วามเร็ว 

ประมาณ 250 กิโลเมตรต่อชัว่โมง (ประมาณ 3.30 ชัว่โมง )  ** รวมค่าพนักงานยกกระเป๋าเป็นหมู่คณะเกบ็

บนรถไฟ** 

19.16 น.             เดินทางถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St.Petersburg)  

                           ** ทางบริษทัเลือกใชร้ถไฟความเร็วสูง SAPSAN  เน่ืองจากว่าสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภัย ( มาตรฐาน

ยุโรป) มีรอบรถไฟหลายเที่ยวต่อวนั (รวมเวลาแล้วพอๆกับการบินภายใน เพราะหากบินภายในท่านจะต้อง

ไปก่อนขึน้เคร่ือง 2 ชม. เช็คอิน โหลดสัมภาระและต้องผ่านพธีิตรวจคนเข้าเมืองอีก) บริษัทของสงวนสิทธ์ิ

ในการเปลี่ยนแปลงเวลารถไฟโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

ทีพ่กั          HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  ST.PETERSBURG หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัทีส่ี่ (4)  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวงัฤดูร้อน – พระราชวงัฤดูหนาว  

มหาวหิารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด - ชมโชว์พืน้เมือง + ชิมไข่ปลาคาเวยีร์ พระราชวงันิโคลสั 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

นาํท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟ ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของพระราชวงัฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือ เปโตรควา

เรสต์ ( PETERHOF PALACE ) ท่ีสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช สร้างวงัน้ีในปี1720 ตาม

แบบเรียบง่ายของสถาปนิก ฌอง บฟัติสตเ์ลอบลองด ์ท่ีเห็นวจิิตรโอ่อ่าในขณะน้ีเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมโดย

ซาลีน่า อลิธซาเบธ ร่องรอยสไตลบ์าร็อกเดิมอนังดงามของพระเจา้ปีเตอร์และเลอบลองดย์งัคงมีใหเ้ห็น ดว้ย

ความสวยงามและทาํเลท่ีตั้งทาํใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีไดช่ื้อวา่เป็น RUSSIAN VERSAILLES เป็นพระราชวงัท่ี

งดงามโดดเด่นดว้ยอุทยานนํ้ าพุท่ีพวยพุง่มาจากรูปป้ันสีทองและท่ีต่าง ๆ มากกวา่ 100 แห่ง ดว้ย

สถาปัตยกรรมยคุทอง ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบัประติมากรรมท่ีวจิิตรงดงามอลงัการยิง่ ห้องหบัต่างๆ ภายใน

พระราชวงัประดบัประดาไปดว้ยทองคาํอร่ามเรืองพร้อมภาพเขียนท่ีสวยงามเก่าแก่ทรงคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์จนมิอาจประเมินค่าได ้ส่วนภายนอกก็ดารดาษไปดว้ยพฤกษานานาพนัธ์ุ และสวนนํ้าพุอนั

ตระการตา สวยงามไม่แพพ้ระราชวงัแวร์ซายในฝร่ังเศสเลย 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 

นาํชมความยิง่ใหญ่ของ พระราชวงัฤดูหนาวเฮอร์มเิทจ (HERMITAGE MUSEUM) ท่ีประกอบ 

ดว้ยหอ้งต่างๆมากกวา่ 1,050 หอ้ง ณ สถานท่ีแห่งน้ี เคยใชเ้ป็ นท่ีรับรองการเสด็จเยอืนรัสเซียของรัชกาลท่ี 5 

ของไทยในการเจริญสมัพนัธไมตรีไทย-รัสเซีย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลกัณ์ กบัพระเจา้ซาร์ นิโคลสั

ท่ี 2 ของรัสเซียอีกดว้ย ปัจจุบนัพระราชวงัน้ี ไดถู้กใชเ้ป็น พิพิธภณัฑเ์ฮอร์มิเทจ ท่ีเก็บรวบรวมงานศิลปะลํ้า

ค่าของโลกกวา่ 8 ลา้นช้ิน รวมทั้งภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวนิซ่ี,ปี กสัโซ,  

แรมบรันด์, แวนโก ฯลฯ จดัเป็นพิพิธภณัฑศิ์ลปะท่ีสวยท่ีสุดและใหญ่ท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง  

 
 

จากนั้นนาํท่านเขา้ชมมหาวิหารเซ็นต์ไอแซค (St.Isaac) สร้างข้ึนอยา่งสวยงามยิง่ใหญ่ โดยใชเ้วลาสร้าง

ถึง 40 ปี ยอดโดมทาํดว้ยทองคาํแผน่หนกัถึง 100 กิโลกรัม ภายในมีรูปภาพท่ีสร้างดว้ยโมเสคสวยงาม รูป

เขียนไอคอน โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิแห่งนน้ีเป็นท่ีนบัถือของชาวเมืองอยา่งมากเน่ืองจากคร้ังหน่ึงตวัเมืองถูกถล่ม

ดว้ยระเบิด ของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ็นตไ์อแซค แห่งน้ีกลบัอยูร่อดปลอดภยั  
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คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  

                        พเิศษ ชมโชว์พืน้เมือง ณ พระราชวงั นิโคลสั พาเลซ พร้อมค๊อกเทล วอดก้าและคาเวยีร์ให้ชิม 

ทีพ่กั          HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  ST.PETERSBURG หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัทีห้่า (5) เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พุชคนิ - พระราชวงัแคทเธอรีน – พเิศษ ร้าน PODVORYE 

RESTAURANT – พระราชวงัยูสซูปอฟ - โบสถ์หยดเลือด 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

 
 นาํท่านออกเดินทางสู่เมือง พุชคิน (Pushkin) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง นาํท่านเขา้ชมความงดงาม

ของ พระราชวงัแคทเธอรีน (Catherine Palace) พระราชวงัฤดูร้อนทีมีช่ือเสียงมากแห่งหน่ึงของโลก

โดยพระราชวงันั้นถูกสร้างข้ึนในช่วงสมยัพระเจา้ปีเตอร์มหาราช (Peter The Great) หรือในช่วงระหวา่งปี

1717-1723 และถูกสร้างใหม่ในช่วงระหวา่งปี1743 -1756 แคทเธอรีนพาเลซเป็น พระราชวงัหลวงอนั

สวยงาม เป็นท่ีพกัผอ่นในฤดูร้อนของพระมเหสีองคโ์ปรดคือ พระนางแคทเธอรีนท่ี 1 โดยพระราชวงัถูก

สร้างข้ึนในสไตลส์ถาปัตยกรรมแบบคลาสิก ตกแต่งประดบัประดาผนงัห้องดว้ยลายปูนป้ันต่างๆ เพดาน

เขียนภาพเฟรสโกเ้ขียนภาพขณะท่ีปูนยงัไม่แหง้ถา้เขียนผดิตอ้งทุบทิ้ง ฉาบปูนใหม่เขียนใหม่ท่ีมีความ

สวยงามมาก อิสระใหท้่านช่ืนชมบรรยากาศตามอธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง พเิศษ ณ ร้านPODVORYE RESTAURANT 

ร้านสุดโปรดของท่านประธานาธิบดี ปูติน 

จากนั้นนาํท่านเขา้ชม พระราชวงัยูสซูปอฟ (Yusupov Palace) อดีตวงัเก่า สร้างข้ึนมาตั้งแต่ปี 1770 

โดยสถาปนิกชาวฝร่ังเศส Jean – Baptiste Vallin de la Mothe ก่อนจะตกทอดมาเป็นวงัแห่งเจา้ชายยซููฟ ในปี 

1917 วงัแห่งน้ีไดเ้ป็นท่ีวางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน (Grigori Yefimovich Rasputin) ปัจจุบนั

พระราชวงัภายในมีจาํลองเหตุการณ์ดว้ยหุ่นข้ีผึ้ง เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ห็นบรรยากาศในวนัลอบสังหารรัส

ปูติน ผูโ้คนบลัลงักพ์ระเจา้ซ่าร์นิโคลสัท่ี 2 และคาํสาปอนัหนา้พิศวง ท่ีไม่มีใครหาคาํตอบได ้
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จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั โบสถ์หยดเลือด (SAVIOR OF THE SPILLED BLOOD) สร้าง

ข้ึนนบนบริเวณท่ีพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 2  ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 ทรงสร้าง

โบสถข้ึ์นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดาสถาปัตยกรรมมีลกัษณะ คลา้ยวหิารเซนตบ์าซิลท่ีกรุงมอสโคว ์

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

ทีพ่กั          HOLIDAY INN MOSKOVSKIE VOROTA HOTEL  ST.PETERSBURG หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

วนัทีห่ก (6)  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – มูร์มันสค์ -  พเิศษ เมนูขาปูยกัษ์ ( King Crab) - ล่าแสงเหนือ   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

                           จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

09.05 น. ออกเดินทางไปยงั มูร์มันสค์ ( Murmansk)  โดย สายการบิน AEROFLOT เทีย่วบินที่ SU6343 

(เน่ืองจากสายการบิน AEROFLOT เข้มงวดเกีย่วกบัเร่ืองนํา้หนักกระเป๋ามาก กาํหนดให้ไม่เกนิ 20 กก. ซ่ึง

บางคร้ังอาจรวมถึงกระเป๋าที่นําขึน้เคร่ืองมาช่ังรวมด้วย ซ่ึงอาจจะทาํให้ท่านต้องจ่ายค่านํา้หนักเพิม่ จึงขอให้

ทุกท่านคํานวณเร่ืองนํา้หนักของกระเป๋าด้วย) (หมายเหตุ : รอบและเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง) 

11.05 น. เดินทางถึง สนามบินมูร์มันสค์ ( Murmansk) เป็นเมืองท่า ตั้งอยูใ่นเขต Arctic Circle  ภายในคาบสมุทรโค

ล่า (Kola Bay) ทางตอนเหนือของประเทศรัสเซีย ทางดา้นทิศเหนือติดกบัประเทศนอร์เวย ์ทางดา้นทิศ

ตะวนัตกติดกบั ประเทศฟินแลนด ์  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง  
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จากนั้นนาํท่านชมเมืองมูร์มนัสค ์นาํท่านถ่ายรูปกบั อนุสรณ์สถานอลัโยชา (Alyosha Monument) 

อนุสรณ์สถานของรัสเซียกบัทหารโซเวยีตและเหล่าลูกเรือนกับินเม่ือคร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยสร้างข้ึน

บนเนินเขาท่ีสมารถมองเห็นทศันียภ์าพของอ่าวโคล่า เร่ิมก่อสร้างข้ึนในปี 1974 โดยสถาปนิกชาวรัสเซียนาม

วา่ Pokrovsky จากนั้นนาํท่านอิสระใหท้่านถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ  ขาปูยกัษ ์ KING CRAB  

 
ทีพ่กั          AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือระดับเทยีบเท่า   

หลงัจากรับประทานอาหารคํ่าและเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้ว จากน้ันนัดหมายทุกท่านที ่Lobby ของโรงแรม

เพ่ือนําท่านเดินทางออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการ์ณออโรร่า Northern Light  ซ่ึงเป็นปรากฎการณ์ทาง

ธรรมชาติทีม่ีแสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกดิขึน้ในบริเวณแถบข้ัวโลก โดยบบางคร้ัง

เรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ ขึน้อยู่กบัแหล่งกาํเนิด  

 
ปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ตามธรรมชาติใน 

เขตบริเวณข้ัวโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีเมือง มูร์มันสค์ รวมอยู่ด้วย และถือเป็น

ปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานทีเ่กดิ , มักจะพบเห็นได้ทัว่ไปเน่ืองจากเป็นแสงที่มาจากช้ัน 

โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกนัยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี   

*** แสงเหนือไม่สามารถบอกได้ 100% ว่าจะเกดิเวลาไหน เม่ือไร ทีไ่หน เพราะมีปัจจัยในหลายอย่างประกอบกนั *** 
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วนัทีเ่จด็ (7)  มูร์มนัสค์ - โลโวซีโร่ - หมู่บ้านซามิ - ฮัสกีฟ้าร์ม + กวางเรนเดยีร์ฟาร์ม –  

                      พเิศษกจิกรรมสุดสนุกสนามกบั  สุนัขฮัสกีล้ากเล่ือน + กวางเรนเดยีร์ลากเล่ือน –  

                      ล่าแสงเหนือ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมือง โลโวซีโร่ ( Lovozero)  (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลา 2 ชม.) ตั้งอยูท่างตอนใต้

ของมูร์มนัสคเ์ป็นท่ีตั้งของหมู่บา้นซาม ิ ( Sami Village) เป็นหมู่บา้นชาวพื้นเมืองแห่งเขตทุนดร้า สัมผสั

วถีิชีวติ ศิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมือง ซ่ึงมีการสืบสานวถีิชีวติดั้งเดิมเอาไว ้

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมืองแบบหมู่บ้านซามิ 
  จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ไซบีเรียนฮัสกี ้( Husky Farm )  สุนขัสายพนัธ์ุพื้นเมืองรัสเซีย จดัเป็นสุนขั

ขนาดกลาง ขนฟุแน่น มีนิสัยคล่องแคล่ว เตม็ไปดว้ยพลงั และยดืหยุน่ นิสัยน่ารัก ไม่ดุ รักเจา้ของ และดว้ย

รูปร่างเสน่ห์ข้ีเล่นของเจา้ฮสัก้ี ทาํใหผู้ค้นทัว่ไปต่างหลงรัก และใหท้่านชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ 

(Reindeer Farm) โดยเล้ียงเพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในการเดินทางทั้งเป็นสัตวเ์ศรษฐกิจ จากนั้นอิสระให้

ท่านสนุกสนานกบักิจกรรมต่างๆ เช่น นัง่สุนขัฮสัก้ีลากเล่ือน , นัง่รถเทียมกวางเรนเดียร์ (รวมในค่า

ทวัร์เรียบร้อยแลว้) หรือให้อาหารกวางเรนเดียร์ ถ่ายรูปกบัฮสัก้ี หรือเลือกถ่ายรูปเดินเล่นตามอธัยาศยั  

                           (กิจกรรมข่ีสุนขัฮสัก้ีและกวางเรนเดียร์ หากมีเหตุสุดวสิัยหรืออากาศไม่ดี ทางบริษทัของดการให้บริการ โดย

ไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ ) จากนั้นไดเ้วลานาํท่านกลบัสู่เมืองมูร์มันสค์   

 
 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ทีพ่กั          AZIMUT HOTEL MURMANSK หรือระดับเทยีบเท่า  4 ดาว 

หลงัจากรับประทานอาหารคํ่าและเข้าโรงแรมเรียบร้อยแล้ว จากน้ันนัดหมายทุกท่านที ่Lobby ของโรงแรม

เพ่ือนําท่านเดินทางออกไปชมแสงเหนือหรือปรากฎการ์ณออโรร่า Northern Light  ซ่ึงเป็นปรากฎการณ์ทาง

ธรรมชาติทีม่ีแสงเรืองรองบนท้องฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะเกดิขึน้ในบริเวณแถบข้ัวโลก โดยบบางคร้ัง

เรียกว่า แสงเหนือ หรือแสงใต้ ขึน้อยู่กบัแหล่งกาํเนิด  
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วนัทีแ่ปด (8)  มูร์มนัสค์ - กจิกรรมขบัรถ SNOW MOBILE  - มอสโคว์ -  ช้อปป้ิง European Mall 

- สนามบิน   

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 

จากน้ันท่านสนุกสนานกบักจิกรรม ขับรถสโนว์โมบิล  SNOW MOBILE  ตะลุยหิมะ ให้ท่านไดต้ะลุยไปใน

ทุ่งนํ้าแขง็กวา้งอยา่งเตม็อ่ิมตลอด 1 ชัว่โมง ( คนัละ 2 ท่าน พร้อมชุดกนัความ หนาว,หมวกกนัน็อก, ถุงมือ, 

รองเทา้บูท๊ มีใหทุ้กท่าน )  (หากเกิดเหตุสุดวสิัยไม่สามารถขบัสโนวโ์มบิลได ้ทางบริษทัของดใหบ้ริการ

โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้) 

 
กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเดินทางไปยงัเมืองมอสโคว์ 

13.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองมอสโคว์ โดยสายการบิน AEROFLOT เทีย่วบินที ่SU1320  

15.30 น. เดินทางถึงเมืองมอสโคว์  

                            (หมายเหตุ : รอบและเวลาบินอาจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง) 

จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิง ณ European Mall  ใหท้่านเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายทั้งเส้ือผา้ ของท่ีระลึกต่างๆ

อิสระใหท้่านเล่นหิมะ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 

จนไดเ้วลาจากนั้นนาํท่านเดินสู่สนามบิน 

22.00 น.             ออกจากสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ีTG975 

วนัที่เก้า (9)     สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

10.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ..... 

  *** ขอขอบพระคุณทีใ่ช้บริการของเรา และหวงัว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อไป *** 

                                      ************************************************ 
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อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 

เด็กตํ่ากวา่ 12 

ปี 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  

7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

มีเตียงเสริม 

เด็กตํ่ากวา่ 7ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสริม 

พกัเด่ียว 

จ่ายเพิ่ม 

19 – 27 มนีาคม 2563 119,900 119,900 114,900 109,900 15,000 

 

** ราคานีเ้ป็นราคาทวัร์ตั้งแต่  15 ท่านขึน้ไป ** 

** หากตํ่ากว่า 15 ท่าน มีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีข้ึนไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 

บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนาํวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทวัร์ก่อน มเิช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีทีอ่อกตัว๋ไปแล้ว** 

** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคานํา้มันที่ปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ  

และทีม่ีเอกสารยืนยนัเท่าน้ัน / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณ*ี*  

 

หมายเหตุ : 

รายการทวัร์และราคาทวัร์ อาจมกีารปรับ/เปลีย่นแปลงหากเกดิจากเหตุสุดวสัิย  เช่น การจราจร / อุบัตเิหตุ / สภาพอากาศ/ การเมือง/ ประท้วง/ 

ปิดถนน/ การล่าช้าของสายการบนิ/ ค่าเงนิ /การปรับขึน้ภาษีนํา้มนั ทางบริษัทสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะ โดยทางบริษัทจะ

คาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลกั และหากลูกค้าท่านใดตดัโปรแกรมใดโปรแกรมหนึง่หรือเกดิเหตุสุดวสัิยไม่สามารถทาํได้ครบตาม

ดงักล่าว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิให้ส่วนนั้นแก่ลูกค้าเพราะทางบริษัทได้จ่ายเงนิให้แก่ทางแลนด์ยุโรปทั้งหมดล่วงหน้าก่อนเดนิทาง

เรียบร้อยแล้ว 

 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  

3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเท่า  

4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 

5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6. ค่าวซ่ีาท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 

7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 

8. ทปิคนขับรถในรัสเซีย + ทปิไกด์ท้องถิ่น  

9. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมทีพ่กั + รถไฟ  

10. นํา้ด่ืมท่านละ 1 ขวด / วนั  
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อตัรานีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 

2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 

4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

การจองและการชําระ  

a. กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนั   

b. จากวนัจองและชําระส่วนทีเ่หลือก่อนเดินทาง 14 วนั 

c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วนั   

 

หมายเหตุ 

* เฉพาะผู้ทีไ่ม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย ** 

 *** กรณวีซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วนัทาํการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตามกาํหนด 

เง่ือนไขการชําระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  

ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทวัร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใช่จ่ายทีเ่กดิขึน้จริงเท่าน้ัน 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการทาํวซ่ีาเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนักาํหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  

และผลของวซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามัดทั้งหมด 

 

การยกเลกิ 

- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจาํ 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจาํ (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ่้าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ่้าย 100 %  ของราคาทวัร์  

- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ่้าย 100% 

- กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น) และท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ 

 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่ายืน่วซ่ีา และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 

 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 

 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธืในการคืนเงินมดัจาํทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และชําระมดัจาํแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขทีบ่ริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 
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ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน 

◊ ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายส่วน

ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป

แทรกแซงได ้ 

◊ กรณียกเลกิการเดนิทาง ไดท้าํการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) และหอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และหอ้งพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบนํ้ า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหหอ้งใหญ่กวา่ ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นหอ้งแบบ Double Single Use ได ้

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองกระเป๋า 

     ◊   สาํหรับนํ้ าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้าํข้ึนเคร่ืองไดต้อ้งมีนํ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวา่งนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดน

เรียกเก็บเพ่ิม)    สายการบิน AEROFLOT อนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาํหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy Class 

Passenger) การเรียกค่าระวา่งนํ้ าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งชาํระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม)    

 

     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

                                                 
หมายเหตุ  

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน ( ผูใ้หญ่ ) และ/หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะ

ไม่สามารถผา่นการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถา้ตอ้งการ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี

ทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 

การจลาจล ต่างๆ  

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

• กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานฑูต เพ่ือให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เร่ืองวีซ่าของท่าน 

เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทน

ของ บริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของเอกสารวีซ่า 

• สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้) 

• สงวนสิทธ์ิไม่ขายแก่บุคคลซ่ึงสงสยัวา่จะไปลกัลอบทาํงานในยโุรป  
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• ราคาอาจมีการปรับข้ึน หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํ้ามนัท่ีข้ึน โดยมีเอกสารยนืยนัจากสายการบิน 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขายแก่ท่านท่ีมีครรภเ์กินกวา่ 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอนัตราย / เพ่ือความปลอดภยั) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านท่ีมีทารกอายตุ ํ่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร์เพ่ือหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยั

ท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดินทางท่านอ่ืน 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือหาขอ้สรุป) 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่ขายแก่ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางแลว้มีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤตกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่นไม่รักษาเวลา พูดจา

หลายคาย ด่ืมสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ื้น ฯลฯ(เพ่ือความสุขของผูเ้ดินทางส่วนใหญ่)  

• ใน 1 วนั คนขับจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรถรวมแล้วไม่เกนิ 12 ชม. เช่น เร่ิมเงิน 08.00น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่าง

วนั โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่น  

• ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอก

ประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะปกติเราใช้หนังสือเดนิทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

• ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น จากเช่ียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดนิทาง หากท่านออก

ตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยนัจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลกิ บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้ 

***เม่ือท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษทัฯแจ้งข้างต้น *** 
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