
 
 

 
 

 

 



 
วนัท ี รายการ อาหาร โรงแรม 

B L D 

1  กรุงเทพฯ–มอสโก (SU6276 : 21.50 น.-

04.05 น.)  

- - - 
 

2  
 มอสโก-มูรม์นัสก ์(SU1320 : 09.35 น.-12.05 

น.) 

มูรม์นัสก ์– เรือทาํลายนําแข็งพลงังานนิวเคลียรเ์ลนิน 

– อนุสรณ์สถานอลัโยชา  

- ล่าแสงเหนือ  

-   Azimut Hotel(4*) 

3 มูรม์นัสก ์- ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สัก ี- นังรถเทียมสุนัขฮสั

กีลากเลือน - หมู่บา้นซามิ - ฟารม์กวางเรนเดียร ์- 

นังรถเทียมกวางเรนเดียรล์ากเลือน   

- ล่าแสงเหนือ      

   Azimut Hotel(4*) 

4  ขบัรถ SNOW MOBILE  - Shopping    Ecohome (4*) 

5  มูรม์นัสก ์-เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (SU6344 

:11.30 น.–13.20 น. ) 

พระราชวงัฤดูรอ้น Petegof  

   Azimut 

6 - พระราชวงัแคทเธอรีน-พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ทาจ-โบสถ์

แห่งหยดเลือด-MOSCOW By Train 

   Train* 

7 มอสโก  ทัวรเ์มือง – Arbat Market- เซ็นต ์เดอ ซาร์

เวีย –Gorgy Park- Sparrow Hills -Izmylovo market 

 

   Delta (4*) 

8 มอสโก - สถานีรถไฟใตดิ้นกรุงมอสโก - พระราชวงัเค

รมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี  จตุัรสัแดง - วิหารเซนต์

บาซิล - สุสานเลนิน  

 

   Novotel(4*) 

9 

 

 มอสโก - อิสระชอ้ปปิงหา้งกุม-กรุงเทพฯ    - -  

10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ     



 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี  กรุงเทพฯ–มอสโก (SU  : .  น.- .  น.) 

.  น. พรอ้มกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ 

.  น. ออกเดินทางไปยงักรุงมอสโคว ์ประเทศรสัเซีย ดว้ยเทียวบินที SU6276 

วนัท ี   มอสโก-มูรม์นัสก-์พิพิธภณฑเ์รือทาํลายนาํแข็งนิวเคลียร ์ 

04.05 เดินทางถึงสนามบินมอสโควโ์ดยสวสัดิภาพ 

.  ออกเดินทางจากมอสโคว ์เพือเดินทางสู่เมอรม์งัส ์โดยสายการบินภายในประเทศ เทียวบิน SU1320 : 

.  น.- .  น. เดินทางถึง เมืองเมอรม์งัส ์จากนันใหท้่านรบัสมัภาระ 

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน 

เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์รือทาํลายนําแข็งพลงันิวเคลียร ์(Nuclear powered Icebreakers)               ซึงเป็นเรือ

ทาํลายนําแข็งพลงันิวเคลียรรุ่์นแรก เปิดตวัเมือปี ค.ศ.  และไดป้ลดประจาํการแลว้ ในอดีตเรือลาํนีใชต้ดั

นําแข็งเพือเปิดทางนําแข็งใหเ้รือเดินสมุทรในการขนส่งสินคา้ ปัจจุบนัไดถู้กปลดระวางเป็นพิพธิภณัฑแ์ทน 

เขา้ชม โบสถนิ์โคลสั (St. Nicholas Cathedral) โบสถอ์อโธดอกซแ์ห่งนีสรา้งขนึเมือปี -  ช่วง

ปลายการปกครองแบบคอมมิวนิสต ์ประชาชนต่างเรียกรอ้งใหม้ีศูนยร์วมจิตใจ โบสถนี์จึงสรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบเรียบง่าย แต่กลบัแฝงดว้ยศรทัธาจากประชาชน 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

 

 นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ 

(Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora 

borealis) เป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติ     

ทีจะปรากฏในตอนกลางคืนยามทีทอ้งฟ้า

โปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านัน ซึง แสงออโร

ร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสี

เขียวทีพาดผ่านทอ้งฟ้ายามคาํคืน 
(ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติไม่สามารถกาํหนดลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัไดว้า่จะเห็นหรอืไม่ขึนอยูก่ับ
สภาพอากาศเอืออาํนวยและความปลอดโปรง่ของทอ้งฟ้าในเวลานัน)  
 

ทีพกั นําท่านสู่ทีพกั AZIMUT Hotel ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า , เมอรม์งัส์ 



 
 

วนัท ี   มูรม์นัสก ์- ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี - นังรถเทยีมสุนัขฮสักีลากเลือน - หมู่บา้นซามิ - ฟารม์กวาง

เรนเดียร ์- นังรถเทยีมกวางเรนเดียรล์ากเลือน  - ล่าแสงเหนือ      

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโลโวซีโร่ (Lovozero) 

ตงัอยูท่างตอนใตข้องเมอรม์งัส ์  เขา้ชม 

หมู่บา้นซามิ (Sami Village) หมู่บา้นเล็ก ๆ 

ของขาวชนเผ่าซามิ พาชมอาคารต่าง ๆ ภายใน

หมู่บา้น ทงัทีเป็นทีอยูอ่าศยั และอาคาร

กระโจม เอนกประสงค ์โดยจะมีทีนังลอ้มรอบ  

ใหช้าวบา้นไดม้า สาธิต เล่าเรืองราววฒันธรรม 

ประเพณีต่าง ๆ ของหมู่บา้นนี 

   

  

เทียง  บริการอาหารกลางวนั ณ หมู่บา้นซามิ 

เขา้ชม ฟารม์สุนัขพนัธุฮ์สักี (HUSKY FARM) ชมความน่ารกัของสุนัขพนัธุที์ฉลาดเฉลียว และแข็งแรงมาก 

อาศยัอยูใ่นเขตหนาว ซึงชาวแลปป์ เลียงสุนัขพนัธุนี์เพอืใชใ้นการลากเลือนบนนําแข็งหรือหิมะ สมัผสั

ประสบการณนั์งรถเทียมสุนัขฮสักีลากเลือน 

(Husky Sledding) โดยทีฟารม์นีจะบริการตอ้นรบั

ท่านดว้ยชารอ้น ขนมพืนเมือง กบับรรยากาศ

ตอ้นรบัทีแสนจะอบอุ่น อีกดว้ย หลงัจากนันนําพา

ท่านเล่นกิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sledding หรือ 

สุนัขลากเลือน ใหท่้านไดส้มัผสัประสบการณ์นังรถ

เทียมสุนัขฮสักีลากเลือนสุดแสนพเิศษ (รถเทียม

สุนัขฮสักลีากเลือน ขนึอยูก่บัสภาพอากาศและ

ความหนาของหิมะ ทีไม่สามารถเล่นได)้ 

คาํ บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคารทอ้งถิน 

ทีพกั AZIMUT Hotel ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า , เมอรม์งัส ์ 



 
นําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) โดยจะนัง Snow mobile 

เขา้ไปยงัสกีรีสอรท์ ผ่านแนวป่าเขตขวัโลกเหนือ(Thundra Forest) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชม. โดย Snow 

mobile จากนันจะนังรอแสงเหนือในบริเวณสกีรีสอรท์ จนถึงเวลาประมาณเทียงคืน จึงเดินทางกลบั โดย Snow 

mobile (ปรากฏการณแ์สงเหนือเป็นปรากฏการณท์างธรรมชาติไม่สามารถกาํหนดลว่งหนา้ไดก้ารเห็นแสง
เหนือจึงไม่สามารถยืนยนัไดว้า่จะเห็นหรอืไม่ขึนอยูก่ับสภาพอากาศเอืออาํนวยและความปลอดโปรง่ของ
ทอ้งฟ้าในเวลานัน)  
ทีพกั นําท่านสู่ทีพกั AZIMUT Hotel ระดบั  ดาว หรือเทียบเท่า , เมอรม์งัส์ 

 

วนัท ี  ขบัรถ SNOW MOBILE  - Shopping 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางจากโรงแรม และเดินทางไปยงั Snow Safari เพอืเล่น Snow Mobile 

โดยมีเจา้หน้าทีสอนทกัษะในการขบัขโีดยใชเ้วลาทงัสิน ประมาณ  ชม. 

รบัประทานอาหารกลางวนั  

อิสระชอ้ปปิง ในตวัเมือง มูรมนัสก์ สินคา้เสือผา้กนัหนาว โลชนั แบรนดท์อ้งถิน ชอํคโกแลต  

รบัประทานอาหารเย็น 

นําท่านเขา้ทีพกัและล่าแสงเหนือบริเวณทีพกั  

ทีพกั Ecohome **** มีบรกิาร สปาแบบรสัเซีย หากท่านตอ้งการใชบ้รกิารสปา มีค่าใชจ้า่ยเพิมเติม และตอ้ง
แจง้เวลาในการเขา้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  ชม. ***  

 

วนัท ี  มูรม์ันสก ์-เซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (SU  : .  น.– .  น. )  

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ออกเดินทางไปยงัสนามบินมูรมนัสก์ เพือเดินทางไปยงัเมืองเซ็นปีเตอรเ์ปิรก์ ดว้ย

เทียวบินที  SU6344 11.  น.– .  น. 



 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั 

จากนันนําท่านสู่พระราชวงัปีเตอรฮ์อฟ หรือ พระราชวงัฤดูรอ้นเปโตรดวาเรสต ์(Peterhof Palace) 

ไดส้มญานามวา่ เป็น "วงัแวรซ์ายแห่งรสัเซีย" ทีตงัอยูใ่นเมือง St.Petersburg สรา้งขนึในสมยัพระเจา้ปีเตอร ์

มหาราช  เป็นพระราชวงัหรูหรางดงามเป็นอยา่งมาก โดดเด่นอยู่ทีสวนนําพุ ทีออกแบบไดง้ดงามอยา่งน่า

อศัจรรย ์หากมองออกไปจากตวัพระราชวงั ผ่านนําพุจะมองเห็นทะเลบอลติก (Baltic sea) และยงัมี

ประติมากรรมทีความงดงามวิจิตรตระการตา ภายในหอ้งต่างๆ ของพระราชวงัทีประดบัดว้ยทองคาํสวยงาม

อร่ามเรือง พรอ้มภาพวาดทีสวยงามเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวติัศาสตรจ์นมิอาจประเมินค่าได ้

 

วนัท ี  - พระราชวงัแคทเธอรีน-พิพธิภณัฑเ์ฮอรมิ์ทาจ-โบสถแ์ห่งหยดเลือด-MOSCOW By Train 

 

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ นําคณะเดินทางสู่ "เมืองพุชคิน" (Pushkin) อีกหนึงเมืองท่องเทียวทีมีชอืเสียง ซึง

ตงัอยูใ่นเขตนครสหพนัธเ์ซนตปี์เตอรส์เบิรก์ (St. Petersburg) โดยตวัเมืองนันตงัห่างจากเซนตปี์เตอรส์เบิรก์ 

ไปทางทิศใต ้ประมาณ  กิโลเมตร (  ไมล)์ ไดร้บัการก่อตงัขึนในปี  

 

 นําท่านเขา้ชม พระราชวงัแคทเธอรีน ซึงเป็นพระราชวงัฤดูรอ้นทีสวยงามแห่งหนึงในรสัเซีย         มี

หอ้งต่างๆ ใหเ้ขา้ชมมากมาย แต่ละหอ้งนันจะมีการประดบัตกแต่งอย่างสวยงามในศิลปะทีแตกต่างกนัออกไป 

รบัประทานอาหารกลางวนั 

เขา้ชม พิพิธภณัฑเ์ฮอรม์ิเทจ & พระราชวงัฤดูหนาว (The Hermitage Art Museum & Winter Palace) เป็น

พิพิธภณัฑศิ์ลปะ วฒันธรรมทีสาํคญั ทีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่  สรา้งขึนในปี ค.ศ.  ออกแบบโดย Carlo 

Rossi มีขนาดใหญ่โตมาก เพือแสดงถึงอาํนาจและความรุ่งโรจน์ของซารแ์ห่งจกัรวรรดิรสัเซีย ซึงแต่เดิม พระ



 
ราชินีแคทเธอรีนไดเ้ก็บรวบรวมภาพเขียนชือดงัไวม้ากมายจากทวัทุกมุมโลก จนตอ้งสรา้งหอ้งสาํหรบัเก็บภาพ

และสมบติัลาํค่าขึนมา ต่อมาไดม้ีการจดัหมวดหมู่ของสะสมทังหมด และเปิดใหบุ้คคลทวัไปเขา้ชมได ้ 

นําท่านถ่ายรูปดา้นหน้า โบสถห์ยดเลือด 

สรา้งขนึบนบริเวณทีพระเจา้อเล็กซานเดอรที์ 

        ถูกลอบปลงพระชนมแ์ละพระเจา้อ

เล็กซานเดอรที์  ทรงสรา้งโบสถขึ์นเพอืเป็น

อนุสรณ ์แด่พระบิดา สถาปัตยกรรมมี

ลกัษณะคลา้ยวิหารเซนต์บาซิลที               

กรุงมอสโคว ์ จากนันนําท่านถ่ายรูป

ดา้นหน้า           มหาวิหารเซนตไ์อแซค ได้

ชอืวา่เป็นมหาวิหารทีสวยงามทีสุด ตน้แบบ

ของทีทาํการรฐับาลกรุงวอชิงตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา มีขนาดใหญ่เป็นที  รองจากมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์

ทีกรุงโรม และมหาวิหารเซนตป์อล 

22.45 จากนันออกเดินทางโดยรถไฟ ตูน้อน SPB-MOW 2 ND CLASS 4 PAX PER 1 COMPARTMENT (หาก
ตอ้งการนอน First class หอ้งละ  ท่าน ตอ้ง สามารถ upgrade ไดท่้านละ ,  บาท หากตอ้งการนอน

ท่านเดียว ท่านละ  บาท/หอ้ง)  
 

วนัท ี  มอสโก  ทวัรเ์มือง - มหาวิหารเซ็นต ์เดอ ซารเ์วีย – Sparrow Hills จุดชมวิวของเมือง – Arbat 

Street-Izmailevo market 

06.45 เดินทางถึงสถานีรถไฟมอสโคว ์ 

รบัประทานอาหารเชา้บน จากนัน เดินทางไปยงั 

มหาวิหารเซ็นต ์เดอ ซารเ์วีย  สรา้งใหม่ ปี 

2000 นีเอง แทนของเก่าทีถูกทาํลายไป ของใหม่

ทีสรา้งขนึมาเหมือนเดิมแป๊ะ ปัจจุบนัเป็นมหา

วิหารทีสาํคญัของประเทศทีเดียว ใชป้ระกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา ดา้นในไม่ใหถ้่ายรูป เดินชม

เสพดว้ยเรติน่าอย่างเดียว ดา้นหน้ามีสะพานทอด

ยาว เชือมไปอีกฝัง เป็นจุดชมวิวแม่นํามอสโคที

สวยงาม มองเห็นพระราชวงัเครมลิน 



 
จากนันไปยงัถนน Arbat Street ถนนอารบตั  

ถนนคนเดินทีเป็นยา่นการคา้ แหล่งรวมวยัรุ่น รา้นคา้ ของทีระลึก รา้นนังเล่น อาทิ แมคโดนัล แมคคาเฟ สตาร์

บคั รา้นนม ฯลฯ ทงัยงัมีศิลปินมานังวาดรูปเหมือนรูปลอ้เลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกดว้ย 

รบัประทานอาหารกลางวนั 

จากนันเดินทางไปยงั Sparrow Hills  

แวะถ่ายรูปทีชุดชมวิว บริเวณทีมองเห็นทศันียภาพของนครมอสโกทีอยู่เบืองล่างไดโ้ดยทังหมด ปัจจุบันพืนที

ดังกล่าวเป็นทีตังของมหาวิทยาลัยมอสโก และเป็นจุดชมวิวทีสวยทีสุดในมอสโก ทีคู่รักนิยมมาถ่ายภาพ

แต่งงาน รวมถึงเป็นจุดทีนักท่องเทียวใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการชมบรรยากาศของมอสโกจุดเดียวกบัทีเล

นินเคยชม 

 

ออกเดินทางไปยงั ตลาดอิสไมลอฟ หรือ IZMAILOVSKY MARKET  

เป็นตลาดทีน่าเดิน เวลาไปเมืองไหน แล้วมีโอกาสได้ไป

เดินตลาดของเมืองนันๆ ก็จะทําใหเ้ราไดส้ัมผัสวิถีชีวิตของคน

เมืองนันไดเ้ป็นอย่างดี ตลาดกลางแจง้ ดูโปร่งโล่งเดินสบาย 

เป็นตลาดทีสําหรับนักท่องเทียวทงัต่างชาติและคนรัสเซียเองก็

มาเดินหาซือของทีนีดว้ยเช่นกัน มีของหลากหลายใหเ้ลือกซือ

เลือกชม เหมาะสําหรับเดินหาซือของฝากกลับเมืองไทยเป็น

อย่างยิง 

 

 

นําท่านเขา้ทีพกั Delta Hotel 

 

วนัท ี  มอสโก - สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโก - พระราชวงัเครมลิน - พิพิธภณัฑอ์ารเ์มอรี  

จตัรุสัแดง - วิหารเซนตบ์าซิล - สุสานเลนิน  

 

นําท่านสู่ จตัุรสัแดง คาํว่าสีแดงในความหมายรสัเซีย คือ สิงสวยงาม จตุัรัสแดงนีเป็นลานกวา้ง เป็นเวทีของ

เหตุการณ์สาํคญัในประวติัศาสตรข์องรสัเซีย ไม่วา่จะเป็นงานเฉลิมฉลองทางศาสนา การประทว้งทางการเมือง 

จตุัรสัแดงสรา้งในสมยัคริสตศ์ตวรรษที 17 ปัจจุบนัใชจ้ดังานในช่วงเทศกาลสาํคญัๆ เช่นวนัปีใหม่ วนัชาติ วนั

แรงงาน และวนัระลึกสงครามโลกครงัที 2 



 
  

นําท่านถ่ายภาพกบั มหาวิหารเซนตบ์าซิล สรา้งในสม ั ยพระเจา้อีวานที 

4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรสัเซียโบราณประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอด เพือ

เป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใชเ้ป็น

หอ้งสําหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที 15 ในบริเวณนันยังมี หอ

นาฬิกาซาวิเออร ์ตังอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาว

แดง 5 แฉก ทีทาํมาจากทบัทิมหนัก 20 ตนัซึงพรรค 

คอมมิวนิสตนํ์ามาประดบัไวล้กัษณะคลา้ยหอบิกเบนทีลอนดอน รวมถึง  

 

เทียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนันเขา้ชม พิพิธภัณฑ์อารเ์มอรร์ีแชมเบอร ์(KREMLIN ARMOURY 

CHAMBER)   ทีอยู่ในบริเวณพระราชวงัเครมลิน พิพิธภัณฑ์นีเป็นสถานทีเก็บสมบัติลา้ค่ากว่า ,  ชิน            

เช่น ศาสตราวุธต่างๆ เครืองป้องกนัตวั หมวก เสือเกราะทีใชร้บในสมรภูมิ เครือง เงิน ทอง เพชรพลอยเครือง

ทรงของกษัตริยพ์ระเจา้ซารแ์ละซารีน่าซึงหาดูไดย้ากยิง 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเขา้ชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สรา้งขึนใน

ปี ค.ศ.  โดยมกุฎราชกุมาร                      แห่งนคร

เคียฟ เจา้ชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสังใหส้รา้งเพือใชป้้องกนั

ศตัรูในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไมธ้รรมดาทีเป็นเหมือน

หัวใจของกรุงมอสโคว ตามความเชือของชาวรัสเซียเครมลิ

นคือทีสถิตย์ของพระเจา้ ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็น

พิพิธภณัฑ ์และทีตงัสถานทีสําคัญหลายแห่ง เช่น สภาคอง



 
เกรส วิหารต่างๆ หอระฆงัของอีวานมหาราชและสิงก่อสรา้งอืนๆ อีก 

 

สถานีรถไฟใตด้ินกรุงมอสโก  

นําท่านสมัผัสชชีวิตชาวมอสโกในการนังรถไฟใตดิ้น ซึงไดร้ับการยก

ย่องจากทัวโลกว่าเป็นสถานี  รถไฟใตด้ินทีสวยทีสุดในโลก ซึงในแต่

ละสถานีจะมีการตกแต่งที  แตกต่างกนั ในปัจจุบนัรถไฟใตด้ินทีกรุง

มอสโกมีถึง 11 สาย 156 สถานี ด้วยความยาวทังหมด 26 

กิโลเมตร  

 

อาหารคาํ ที Hard rock Café 

นําท่านเขา้ทีพกั Novotel หรือเทียบเท่า 

 

วนัท ี   มอสโก - อิสระชอ้ปปิงหา้งกุม-กรุงเทพฯ   

หลงัรบัประทานอาหารเชา้ ทีไม่ตอ้งตืนเชา้มากนัก check out 

.  นําท่านไปยงัหา้งกุม ซึงเป็นหา้งสรรพสินคา้ใกลจ้ตุรสัแดง หา้งสรรพสินคา้กุม สถาปัตยกรรมทีเก่าแก่

ของเมือง เป็นหา้งทีใหญ่โตและสวยงาม จําหน่ายสินคา้อุปโภค เสือผา้ แบรนด์เนม เครืองสําอาง นํา  หอม 

และสินคา้ทีระลึก มีรา้นคา้กว่า 200 รา้น 

 อิสระ อาหารเทียง เพือใหท้่านชอ้ปปิงไดเ้ต็มที 

.  น ออกเดินทางไปยงัสนามบิน 

20.1  น. ออกเดินทางกลบัประเทศไทย โดยเทียวบินที SU272 

 

วนัท ี  กรุงเทพมหานคร 

10.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพและดว้ยความประทบัใจ 

 

 

** รายการเขา้ชมสถานทีอาจสลบัปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม ** 

 

 

 

 



 
อตัราค่าบริการ เมือเดินทางตงัแต ่  ท่านขึนไป 

วนัเดินทาง  ท่าน พกัเดยีว เพิม ท่านละ 

8-16 กุมภาพนัธ ์  79,900 บาท , บาท 

-  มีนาคม  79,900 บาท , บาท 

10 – 18 มีนาคม 3 79,900 บาท , บาท 

   

  

อตัราค่าบริการรวม 

 ค่าตวัเครืองบิน ไป-กลบั ชนัประหยดั และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที ตามทีระบุในรายการหรือ

เทียบเท่า 

 ค่าตวัเครืองบินภายในประเทศ 

 ค่ารถไฟตูน้อน ชนัสอง พกัหอ้งละ  ท่าน หากตอ้งการ upgrade First Class หอ้งละ  ท่าน เพิมท่าน

ละ ,  บาท 

 ค่าทีพกั ดงัทีระบุในรายการหรือระดบัเทียบเท่า 

 ค่าอาหาร ดงัทีระบุในรายการ 

 ค่าเขา้ชม ดงัทีระบุในรายการ 

 นําดืมบริการตลอดการเดินทาง  

 หวัหน้าทวัรไ์ทยดูแลตลอดการเดินทาง/ ไกดท์อ้งถินดแูลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุในระหวา่งการเดินทางตามเงือนไขกรมธรรม ์การประกนัการเดินทางหมู่คณะ 

 กระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือง  ใบ นําหนักไม่เกิน  กิโลกรมั  และกระเป๋าถือขนึเครือง  ใบ  กิโลกรมั 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าอาหาร-เครอืงดืม นอกเหนือรายการทวัร ์ ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร ์ ค่าโทรศพัท์ 

ฯลฯ 

 ค่านําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเกินกวา่สายการบินกาํหนดและสายการบินเรียกเก็บค่าใชจ้่าย 

 ค่าธรรมเนียมทาํหนังสือเดินทาง  

 ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิม 



 

 ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพกั (ทางบริษัทฯไม่ไดจ้ดัใหแ้ก่ท่านเนืองจากป้องกนัการสูญหาย

จากมิจฉาชีพทีแฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพกั และเพือความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพกัสาํหรบัทุก

ท่าน) 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน คนขบัรถ และหวัหน้าทวัร ์ (ลูกคา้ 1 ท่าน ชาํระ 0 USD/ทริป) 

เงอืนไขในการจองทวัร ์

1. สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท (หลงัจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสาํเนาหนังสือ

เดินทาง 

2. ชาํระยอดทงัหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วนั 

3. หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร ์

อตัราค่าเดินทางและตวัโดยสารนีเป็นอตัราราคาพิเศษ บริษัทฯ มีความจาํเป็นตอ้งออกตัวโดยสาร ตาม

เงือนไขและกาํหนดของสายการบิน ดงันัน จะไม่สามารถขอรีฟันดห์รือคืนเงินไดทุ้กกรณี    

หากท่านมีความจาํเป็นตอ้งยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินมดัจาํบางส่วน หรือทงัหมด 

โดยพิจารณาตามค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริง 

หมายเหต ุ

1. บริษัทขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีทีผูเ้ดินไม่ถึง  ท่าน และทางบริษัทยินดีคืน

เงิน ทงันีโดยหกัเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนตามจริง 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการ  รายการท่องเทียวบางสถานที เมือเกิดเหตุ

จาํเป็นสุดวิสยั และไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บทีนอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของหวัหน้าทวัร ์เช่น ภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นตน้ 

3. เนืองจากรายการทวัรนี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใชบ้ริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

4. เมือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทงัหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทหรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษัทจะถือว่าท่านรบัทราบและยอบรบัเงือนไขต่างๆ ของบริษัทฯทีไดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

.ในกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะสาํรองตัวเครืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึง

อย่างใด กรุณาแจง้และสอบถามมายงับริษัทฯ ทังนี  ควรจะใหบ้ริษัทฯ ยืนยนัสถานะการเดินทาง ก่อนทีท่าน

จะสาํรองยานพาหนะ 

 


