
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

เท่ียวมอสโคว ์- เมอรม์งัส ์7 วนั 5 คืน  
ชมจตัรุสัแดง พระราชวงัเครมลินทียิ่ง่ใหญ่  
ทวัรร์ถไฟใต้ดิน ทีต่กแต่งสถานีอย่างดงามไม่ซ ้าใคร 

วิหารเซนต์บาซิล-โบสถเ์ซ้นต์เซเวียร ์
ช้อปป้ิงห้างสรรพสินค้ากมุและตลาดสินค้าพ้ืนเมือง 

และตามล่าหาแสงเหนือทีเ่มอรม์งัส ์
โดยสายการบินไทย (TG)  

     
 

  
 บรษิทัฯ ขอน ำท่ำนเยอืนดนิแดนประเทศสหพันธรฐัรสัเซยี ซึง่เป็นประเทศแรกในโลกทีเ่ปลีย่นแปลงกำรปกครองจำก 
ระบบสมบรูณำญำสทิธริำชยม์ำเป็นระบบกำรเมอืง กำรปกครอง และเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมคอมมวินิสตใ์นแนวมำรก์ซสิตไ์ด้
ส ำเรจ็ตัง้แต่ ค.ศ.1917 จนถงึกำลล่มสลำยเมือ่ ค.ศ.1991 และปัจจุบนัไดป้รบัเปลีย่นกำรปกครองและเศรษฐกจิมำสูร่ะบบ
ประชำธปิไตยและเศรษฐกจิแบบตลำดเปิด และรอกำรมำเยอืนจำกนกัท่องเทีย่วทัว่โลก กบัสถำนทีน่่ำสนใจต่ำง ๆ มำกมำย
รวมทัง้ประวตัศิำสตรอ์นัยำวนำน 
มอสโคว ์Moscow   เมอืงหลวงของสหพนัธรฐัรสัเซยี และมปีระวตัศิำสตรอ์นัเก่ำแกแ่ละยำวนำน 
เมอรม์งัส ์Murmansk  เมอืงท่ำทำงตอนเหนือของรสัเซยี ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคลา Kola Bay เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศ
   ฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัในกำรมุ่งหน้ำสูเ่ขตอำรค์ตกิ และเป็นสถำนทีท่ี ่
   สำมำรถชมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำตแิสงเหนือ  

Russia Northern 
Light Explorer  
7 days 5 nights 



ก ำหนดกำรเดินทำง  6-12 ก.พ.2562 
วนัแรก   กรงุเทพฯ - มอสโคว ์

08.00 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนำมบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมำยเลข 4 เคำน์เตอร ์D สำยกำรบินไทย  
เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.50 น. ออกเดินทำงสู่กรงุมอสโคว ์โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG974 
17.10 น. เดินทำงถึง สนำมบินโดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์สหพนัธรฐัรสัเซีย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอื

เดนิทาง รอรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูใ่จกลางกรงุมอสโคว ์Moscow (เวลาชา้กว่า
ประเทศไทยประมาณ 4 ชัว่โมง)  

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัท่ีสอง  มอสโคว-์เมอรม์งัส ์
เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น ำท่ำนสู ่จตัรุสัแดง Red Square ทีม่คีวำมส ำคญัในหน้ำประวตัศิำสตรก์ำรเมอืงรสัเซยี เป็นสถำนทีส่ ำคญั

ตัง้อยู่ใจกลำงเมอืงของมอสโคว ์เป็นจตุัรสัทีส่วยงำมทีส่ดุในโลก เป็นสถำนทีเ่กบ็ศพเลนินศำสดำของ
ประเทศสงัคมนยิม สรำ้งดว้ยหนิแกรนิต และหนิอ่อน ใหท้่ำนไดถ่้ำยภำพอำคำรแหง่นี้ และดำ้นหน้ำจตุัรสั
แดงนัน้ เป็นทีต่ัง้ของกโิลเมตรทีศ่นูยข์องรสัเซยี และมลีำนกวำ้งของจตุัรสัแดงนี้มพีืน้ทีก่วำ้ง 695 เมตร ยำว 
130 เมตร ท ำหน้ำทีเ่ป็นสถำนทีจ่ดังำนส ำคญัๆ ต่ำงๆ ของรสัเซยีมำหลำยยุคหลำยสมยั บรเิวณจตุัรสัแดงยงั
ประกอบไปดว้ยสถำนทีท่่องเทีย่วอื่นๆ รำยรอบอกีมำกมำย เช่น พระรำชวงัเครมลนิ พพิธิภณัฑ์
ประวตัศิำสตรร์สัเซยี และหำ้งสรรพสนิคำ้กุม เป็นตน้  ใหท้่ำนถ่ำยรปูกบั วิหารเซน็ตบ์าซิล สญัลกัษณ์ของ
กรุงมอสโคว ์ทีส่รำ้งขึน้โดยพระเจำ้อวีำนจอมโหด อนุสรณ์สถำนของผูน้ ำพรรคบอลเชวคิ ทีปั่จจบุนัล่มสลำย
ไปกบัควำมยิง่ใหญ่ของสหภำพโซเวยีต สรำ้งในสมยัพระเจำ้อวีำนที ่4 จอมโหด ดว้ยศลิปะรสัเซยีโบรำณ มี
ยอดโดม 9 ยอดหลำกสสีนั สวยงำม จนนกัท่องเทีย่วเรยีกกนัว่ำ โบสถล์กูกวำด สรำ้งดว้ยศลิปะรสัเซยี

http://bit.ly/2NMk5YE


โบรำณโดยสถำปนิกชำวรสัเซยี Postnik Yakovlev ทีห่ลงัจำกสรำ้งเสรจ็กถ็ูกควกัดวงตำทัง้สองขำ้ง โดย
ค ำสัง่ของพระเจำ้อวีำนที ่4 หรอืกษตัรยิอ์วีำนผูโ้หดรำ้ย ทรงพอพระทยัในควำมงดงำมของมหำวหิำรแห่งนี้
มำก จงึมคี ำสัง่ใหป้นูบ ำเหนจ็แกส่ถำปนิกผูอ้อกแบบดว้ยกำรควกัดวงตำทัง้สอง เพื่อไมใ่หส้ถำปนิกผูน้ัน้
สำมำรถสรำ้งสิง่ทีส่วยงำมกว่ำนี้ไดอ้กี   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จำกนัน้น ำท่ำนเตรียมตวัเดินทำงสู่สนำมบินเซเรเมทเยโว่ เพื่อน ำท่ำนเดินทำงสู่เมอืงเมอรม์งัส ์
15.40 น. ออกเดินทำงจำกมอสโคว ์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1324 *(สำยกำรบินและ

เวลำบินอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมให้สอดคล้องกบัช่วงเวลำและสภำพอำกำศ)* 
18.05 น. เดินทำงถึงเมืองเมอรม์งัส ์Murmansk เมืองท่ำท่ีตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของรสัเซีย จากนัน้ใหท้่านรบั

สมัภาระและเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืง น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงเมอรม์งัส ์เมอืงท่าของรฐัเมอรม์งัส์
หรอืมรูม์นัสค์ อ๊อบลาส Murmansk Oblast ตัง้อยูบ่รเิวณอ่าวโคลา Kola Bay โดยมแีหลโคลายืน่ไปใน
มหาสมทุร เป็นเมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัประเทศฟินแลนดแ์ละนอรเ์วย ์ซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัในการมุ่งหน้าสูเ่ขต
อารค์ตกิ 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
หลงัจำกเข้ำท่ีพกัแลว้ พรอ้มกนัท่ีล้อบบี้ของโรงแรมเพื่อน ำท่ำนเดินทำงออกไปชมแสงเหนือหรอื 
ปรำกฏกำรณ์ออโรรำ่ Northern Light ซ่ึงเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีมีแสงเรอืงบนท้องฟ้ำใน
เวลำกลำงคืน โดยมกัจะเกิดขึน้ในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรียกว่า แสงเหนือ หรอื แสง
ใต้ ขึน้อยู่กบัแหล่งก าเนิด ปรากฏการออโรรา่เป็นตวัอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสิกสท่ี์น่าทึงท่ีสุดท่ี
เกิดขึน้ในอวกาศท่ีใกลพ้ืน้โลก มนัอาจปรากฏจากส่ิงจางๆ เป็นวงน่ิง แล้วระเบิดออกมาเป็นสีต่างๆ 
พุ่งกระจายภายในเวลาไม่ก่ีวินาที บางครัง้จะปรากฏเหมอืนมนัจะแตะกบัพืน้ หรอืในเวลาอ่ืนอาจ
เหน็มนัพุ่งสูงขึน้สู่ท้องฟ้า แต่ความจริงแล้ว แสงออโรรานัน้เกิดขึน้ท่ีความสูงจากพืน้โลก ประมาณ 
100 ถึง 300 กิโลเมตร บริเวณท่ีอยูบ่ริเวณบรรยากาศชัน้บนท่ีอยูใ่กล้กบัอวกาศ ช่วงท่ีเหมาะสมใน
การชมแสงเหนือ ประมาณเดือน ต.ค.-มี.ค. หรอืฤดหูนาว ช่วงเวลาประมาณ 22.00-24.00 น. 
(ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การเหน็
แสงเหนือจึงไมส่ามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรอืไมข่ึน้อยู่กบัสภาพอากาศเอื้ออ านวยและความปลอด
โปรง่ของท้องฟ้าในเวลานัน้)  
 

วนัท่ีสำม  เมอรม์งัส-์หมู่บำ้นซำมิ-เมอรม์งัส ์
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโลโวซีโร ่Lovozero (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่างตอนใตข้อง

เมอรม์งัส ์เป็นทีต่ัง้ของ หมูบ่้ำนซำมิ Sami Village หมู่บ้านชาวพืน้เมืองแห่งเขตทุนดรำ้ สมัผสัถงึวถิี
ชวีติ ศลิปะวฒันธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพืน้เมอืงซามทิีใ่ชช้วีติอาศยัอยูต่ัง้แต่บรรพบุรุษใน
แถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดเินเวยี โดยสบืสานวถิชีวีติดัง้เดมิ ชมฟารม์กวาง
เรนเดยีร ์โดยเลีย้งเพื่อใชป้ระโยชน์ในการเดนิทางรวมทัง้เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิและสมัผสัประสบการณ์นัง่รถ
ลากเลื่อนโดยกวางเรนเดยีร ์(ในช่วงเดอืน ต.ค. ยงัไม่เปิดใหบ้รกิาร) รถสโนวโ์มบลิ (ในชว่งเดอืน ต.ค. ยงัไม่
เปิดใหบ้รกิาร) อกีทัง้ท่านจะไดศ้กึษาประวตัศิาสตรแ์ละสมัผสัวถิชีวีติของชาวซาม ิโดยใชช้วีติตามหลกั
ธรรมชาต ิยดึถอืหลกั ธาตุทัง้สี ่คอื ดนิ น ้า ลม และไฟ และปัจจยัในการด ารงชวีติหา้ข้อคอื ความรกั 
ความสขุ โชคชะตา เวรกรรม และสขุภาพ สนุกกบักจิกรรมต่างๆ โดยไม่มคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (กจิกรรมขึน้อยู่
กบัสภาพอากาศ) อาท ินัง่รถเทยีมกวางเรนเดยีรล์ากเลื่อน, นัง่ลากเลื่อนทีล่ากโดยรถสโนวโ์มบลิตะลุยหมิะ, 
ใหอ้าหารกวางเรนเดยีร,์ ชมฟารม์สนุขัไซบเีรยีนฮสักี ้ซึง่เป็นพนัธุส์นุขัพืน้เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงของรสัเซยี และ
ร่วมกจิกรรมเล่นเกมสแ์บบพืน้เมอืง เช่น ชกัเย่อ, เตะบอล หรอืใสชุ่ดพืน้เมอืงถ่ายรปูกบัมมุสวยๆ ในหมู่บา้น   



กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่ำย น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองเมอรม์งัส ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านชมเมอืงเมอร์

มงัส ์ชมสิง่ก่อสรา้งส าคญัต่างๆ ของเมอืง เกบ็ภาพความประทบัใจภายนอกกบั เรอืท ำลำยน ้ำแขง็
พลงังำนนิวเคลียรเ์ลนิน Lenin Ice Breaker เรอืส าหรบัการส ารวจอารก์ตกิหรอืสงครามสอดแนม ซึง่เป็น
เรอืตดัน ้าแขง็รุ่นแรกของโลกและของรสัเซยีทีใ่ชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์เปิดตวัเมื่อปี ค.ศ.1957 จอดเทยีบท่าอยู่
ในเมอืงเมอรม์งัสแ์ห่งนี้ หลงัปลดประจ าการมากกว่า 8 ปี ในอดตีเรอืล านี้ใชต้ดัน ้าแขง็เพื่อเปิดทางน ้าแขง็ให้
เรอืเดนิสมุทรในการขนสง่สนิคา้ ปัจจบุนัเปิดใหผู้ท้ีส่นใจและบุคคลทัว่ไปเขา้ชม ชมภายในเรอืทีม่กีารตกแต่ง
อย่างสวยงาม ประกอบไปดว้ยหอ้งต่างๆ มากมาย อาท ิหอ้งประชุม หอ้งควบคุม หอ้งบงัคบัการทีอ่ยู่บนสดุ
ของเรอื หอ้งแผนทีแ่ละสะพานกปัตนั เป็นตน้  

ค ำ่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
หลงัจำกเข้ำท่ีพกัแลว้ พรอ้มกนัท่ีล้อบบี้ของโรงแรมเพื่อน ำท่ำนเดินทำงออกไปตำมล่ำหำแสงเหนือ
หรอืปรำกฏกำรณ์ออโรรำ่ Northern Light อีกครัง้ซ่ึงเป็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีมีแสงเรอืง
บนท้องฟ้ำในเวลำกลำงคืน โดยมกัจะเกิดขึน้ในบริเวณแถบขัว้โลก โดยบางครัง้จะเรียกว่า แสง
เหนือหรอืแสงใต้ ขึน้อยู่กบัแหล่งก าเนิด (ปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรทชาติ 
ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การเหน็แสงเหนือจึงไม่สามารถยืนยนัได้ว่าจะเหน็หรอืไม่ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศเอือ้อ านวยและความปลอดโปรง่ของท้องฟ้าในเวลานัน้)  
 

วนัท่ีส่ี   เมอรม์งัส-์มอสโคว ์
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น ำท่ำนเชค็เอำ๊ทท่ี์พกั จากนัน้น าท่านชม อนุสรณ์สถำนอลัโยชำ Alyosha Monument 
 อนุสรณ์สถานของทหารรสัเซยีกบัทหารโซเวยีตและเหล่าลกูเรอืนกับนิเมื่อครัง้สงครามโลกครัง้ที ่2  โดย

สรา้งขึน้บนเนินเขาทีส่ามารถมองเหน็ทศันียภาพของอ่าวโคล่า เพื่ออุทศิใหก้บัเหล่าทหารกองทพัของโซ
เวยีตทีส่ามารถตรงึกองก าลงัเพือ่หยุดยัง้การรุกคบืจากกองทพัเยอรมนั อนุสรณ์แห่งนี้ไดร้บัการออกแบบ
จากสถาปนิกชาวรสัเซยีนาม Pokrovsky โดยเริม่ก่อสรา้งขึน้เมื่อปี 1974  เป็นรปูปัน้ทหารถอืปืนทีม่ขีนาด 

 ใหญ่และมคีวามสงูกว่า 35.5 เมตร น ้าหนกักว่า 5,000 ตนั ประกอบไปดว้ยค าจารกึต่างๆ เกีย่วกบัการสูร้บ 
และไดม้พีธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่19 ต.ค.1974 ใหท้า่นถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซน้ตน์ิโคลสั St.Nicholas 
Cathedral โบสถป์ระจ าเมอืงนิกายออรโ์ทดอกส ์ดว้ยรปูแบบการสรา้งโบสถค์ลา้ยโบสถอ์สัสมัชญัในมอสโคว ์ 
สรา้งขึน้ในระหว่างปี 1986-1989 ชว่งปลายการปกครองแบบคอมมวินิสต ์ประชาชนต่างเรยีกรอ้งใหม้ศีนูย์
รวมจติใจ โบสถน์ี้จงึสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมแบบเรยีกง่ายแต่กลบัแฝงไวด้ว้ยความศรทัธาจากประชาชน 
และถ่ายรปูกบัป้อมปราการของเมอืงเมอรม์งัส ์

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบกล่อง 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองเมอรม์งัส ์
13.10 น. ออกเดินทำงโดยสำยกำรบินภำยในประเทศ เท่ียวบินท่ี SU1321 *(สำยกำรบินและเวลำบินอำจมีกำร

เปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสมให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลำและสภำพอำกำศ)* 
15.25 น. เดินทำงถึงสนำมบินเซเรเมทเยโว่ กรงุมอสโคว ์ใหท้่านรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง

มอสโคว ์    
 จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้ากมุ Gum Department Store ทีห่รหูรำมำกทีส่ดุในรสัเซยี 

แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมจำกทัว่โลก  เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงของเศรษฐรีสัเซยี  ตวัอำคำรและภำยในตกแต่ง
อย่างงดงามหรหูรา   

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า 



 

วนัท่ีห้ำ   มอสโคว ์
เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พระรำชวงัเครมลิน  สญัลกัษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีตอนัเป็นจุดก าเนิดแห่งประวตัศิาสตร์

รสัเซยี ทีม่อีายุยาวนานกว่า 850 ปี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1147 โดยมกุฎราชกุมารแหง่นครเคยีฟ เจา้ชายยรู ิ
โดลโกรกู ีมรีบัสัง่ใหส้รา้งเพื่อใชป้้องกนัศตัร ูในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีเ่ป็นเหมอืนหวัใจ
ของกรุงมอสโคว ์ตามความเชื่อของชาวรสัเซยีเครมลนิคอืทีส่ถติยข์องพระเจา้ ปัจจุบนัพระราชวงัเครมลนิ
เป็นพพิธิภณัฑ ์และทีต่ัง้สถานทีส่ าคญัหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วหิารต่างๆ หอระฆงัของอวีานมหาราช
และสิง่ก่อสรา้งอื่นๆ อกีมากมาย ชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงทีเ่ก่าแก่ส าคญัและใหญ่ทีส่ดุในเครมลนิ 
โดยสรา้งทบัลงบนโบสถไ์มเ้ก่าทีม่มีาก่อนแลว้ ใชใ้นการประกอบพธิรีาชาภเิษก ชมป้อมปืนใหญ่, หอระฆงั 

 พระเจา้อวีานและ ชมระฆงัยกัษท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก (หมายเหตุ: จ ากดัรอบเวลาในการเขา้ชมเพยีงวนัละ 4 
รอบเท่านัน้คอื 10.00 /12.00 / 14.30 /16.30 น. (ปิดวนัพฤหสับด)ี ดงันัน้กรุณาตรงต่อเวลานดัหมายอย่าง 
เคร่งครดั) จากนัน้ชม ชม พิพิธภณัฑอ์ำรเ์มอรร่ี์แชมเบอร ์ซึง่เป็นทีเ่กบ็สมบตัลิ ้าค่าของกษตัรยิร์สัเซยี อนั
ไดแ้ก่ บลัลงัคเ์พชร, บลัลงัคง์าชา้ง, ราชรถทองค า, เครื่องบรรณาการจากราชวงศต่์างๆ ในยุโรปรวมถงึไขอ่ี
สเตอรท์ีห่าชมไดย้ากยิง่ จากนัน้ชมโบสถอ์สัสมัชญั, ปืนใหญ่ยกัษ์ และหอระฆงัพระเจา้อวีานชมระฆงัยกัษท์ี่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่“ยอดเขำสแปรโ์รวฮิ์ล หรอืเลนินฮิลส ์Sparrow Hills” จุดชม
ววิทีม่องเหน็ทศันียภาพของกรงุมอสโควทีอ่ยู่เบื้องล่างไดโ้ดยทัง้หมด จงึท าใหเ้ลนินผูน้ าพรรคคอมมวินิสต์
ในอดตีเลอืกเนินเขานกกระจอกแห่งนี้เป็นทีต่ัง้บา้นพกัของตน ปัจจุบนัพืน้ทีด่งักล่าวเป็นทีต่ัง้ของ
มหาวทิยาลยัมอสโคว ์และเป็นจดุชมววิทีส่วยทีส่ดุในมอสโคว์ และใหท้่านถ่ำยรปูกบัควำมสวยงำมของ
อำคำรหลกัของมหำวิทยำลยัมอสโคว ์เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แก่ทีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรสัเซยี โดยรปูแบบ
สถาปัตยกรรมแบบสตาลนิทีเ่ป็นเอกลษัณ์ของการก่อสรา้งอาคารแบบรสัเซยี ไดร้บัการก่อตัง้ขึน้ในปี 1755 
โดยมคิาอลิซอฟ นกัวชิาการรสัเซยีในชว่งเวลานัน้ มหาวทิยาลยัทีไ่ดร้บัการตัง้ชื่อตามเขาในปี 1940    

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่ำย น าท่านชม สถำนีรถไฟใต้ดินกรงุมอสโคว ์ความลงตวัของการผสมผสานเทคโนโลยเีขา้กบัสถาปัตยกรรม

หลากหลายรปูแบบโดยเฉพาะการตบแต่ง ประดบัประดาภายในสถานีต่างๆ ดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน ฯลฯ จน
ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใตด้นิแห่งเดยีวในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงามยิง่ และยงัเป็นสิง่ก่อสรา้งทีช่าว
รสัเซยีสามารถอวดชาวต่างชาตใิหเ้หน็ถงึความยิง่ใหญ่ มปีระวตัศิาสตร ์ความเป็นชาตนิยิม และวฒันธรรม
ประเพณีอนัสวยงาม ดว้ยการตกแต่งของแต่ละสถานีนัน้มคีวามแตกต่างกนัดว้ย ประตมิากรรม โคมไฟระยา้ 
เครื่องแกว้ หนิแกรนิต หนิอ่อน ลว้นแลว้แต่ปราณีตสวยงาม หากไดม้าเยอืนแดนหมขีาวแห่งนี้  จากนัน้น า
ท่านชอ้ปป้ิงย่านถนนอำรบตั (Arabat Street) ชื่อถนนนี้ปรากฏมาตัง้แต่ศตวรรษที ่15 ในอดตีเป็นทีอ่ยู่ของ
ชนชัน้ขนุนาง และศลิปินทีม่ผีูอ้ปุถมัภ ์ต่อมาในสมยัสหภาพโซเวยีต ถนนอารบตัเป็นย่านทีพ่กัของสมาชกิ
ระดบัสงูของพรรคคอมมวินิสต ์ปัจจบุนัถนนอารบตักลายเป็นถนนคนเดนิทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของรสัเซยี เป็น
แหล่งของศลิปิน จติรกร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นกาแฟ เป็นตน้   

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่แบบพืน้เมืองท่ีฮำรด์รอ็คคำเฟ่ 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัท่ีหก  มอสโคว ์
เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 น าท่านเขา้ชม อารามชี Novodevichy Convent ทีส่รา้งในสมยัศตวรรษที ่16 และ 17 ในสถาปัตยกรรม

แบบบารอ็ค เป็นคอนแวนตเ์ก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ศนูยร์วมทางวฒันธรรมและศาสนาของกรุงมอสโคว ์และ
ยงัเคยเป็นทีค่มุขงัพระนางโซเฟียและเชือ้พระวงศฝ่์ายหญงิของราชวงศโ์รมานอฟ ปัจจุบนัเป็นสสุานส าหรบั
สภุาพสตรคีนส าคญัระดบัประเทศ และไดร้บัการจดัตัง้ใหเ้ป็นพพิธิภณัฑใ์นปี ค.ศ.1922  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้



ชม วิหารเซน็ต ์เดอะซาเวียร ์Chirst of Savior Cathedral สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมยัพระเจำ้ซำรอ์
เลก็ซำนเดอรท์ี ่1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชยัชนะ และแสดงกตญัญตุำแด่พระเป็นเจำ้ทีท่รงช่วยปกป้องรสัเซยีให้
รอดพน้จำกสงครำมนโปเลยีน โดยใชเ้วลำก่อสรำ้งนำนถงึ 45 ปี แต่ต่อมำ สตำลนิผูน้ ำพรรคคอมมวินิสตใ์น
ขณะนัน้ไดส้ัง่ใหทุ้บโบสถท์ิง้ เพือ่ดดัแปลงเป็นสระว่ำยน ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก จนเมื่อปี ค.ศ.1994 
ประธำนำธบิดบีอรสิ เยลซนิ ไดอ้นุมตัใิหม้กีำรก่อสรำ้งวหิำรขึน้มำใหม่ ดว้ยเงนิบรจิำคของคนทัง้ประเทศ ซึง่
จ ำลองของเดมิไดเ้กอืบรอ้ยเปอรเ์ซน็ต ์วหิำรน้ีจงึกลบัมำยนืหยดัทีเ่ดมิอกีครัง้โดยสรำ้งเสรจ็สมบรูณ์และท ำพธิี
เมื่อวนัที ่19 สงิหำคม ค.ศ.2000 ปัจจบุนัวหิำรน้ีใชใ้นกำรประกอบพธิกีรรมส ำคญัระดบัชำตขิองรสัเซยี 
จำกนัน้ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ของทีร่ะลกึรำคำถูก บรเิวณตลำดนดัหน้ำโบสถ ์โดยเฉพำะตุ๊กตำแม่ลกูดก ซึง่
มใีหเ้ลอืกมำกมำยหลำยแบบ 

กลำงวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่ำย มเีวลำอกีเลก็น้อยน ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่ย่านตลาดอิสมายลอฟสก้ี Ismaylovsky Market ศนูยก์ลำงกำรคำ้

ขำยของทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรงุมอสโคว ์อสิระใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้พืน้เมอืงนำนำชนิด ในรำคำทีถู่ก
ทีส่ดุ อำทเิช่น นำฬกิำรสัเซยี, ตุ๊กตำแม่ลกูดกหรอืมำโตรชกำ, ผำ้คลุมไหล่, อ ำพนั, ของทีร่ะลกึต่ำงๆ และ
อื่นๆ อกีมำกมำย    

  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบิน โดโมเดโดโว กรงุมอสโคว ์(เน่ืองจำกกำรจรำจรใน 
กรงุมอสโควค่์อนขำ้งหนำแน่นและใช้เวลำกำรเดินทำงทำงค่อนข้ำงมำก จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเผือ่ 
เวลำในกำรเดินทำงสู่สนำมบิน 

18.40 น.  ออกเดินทำงสู่กรงุเทพฯ โดยสำยกำรบินไทย เท่ียวบินท่ี TG975 
 

วนัท่ีเจด็  กรงุเทพฯ 
07.30 น.  เดินทำงกลบัถึงสนำมบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ.. 
 

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

ในประเทศรสัเซีย จะมีวนัหยดุและวนัปิดกำรเข้ำชมสถำนท่ีและพระรำชวงัต่ำงๆ ไม่ตรงกนั หำกรำยกำรทวัร์
ท่ีเดินทำง สถำนท่ีใดปิดโดยไม่ไทรำบล่วงหน้ำ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเข้ำสถำนท่ีอ่ืน

ทดแทนหรือคืนเงินค่ำเข้ำชมให้ กรณีท่ีไม่สำมำรถจดัทดแทนได้ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง   6-12 ก.พ.2652 

Russia Northern Light Explorer 6 Days / TG 
มอสโคว-์เซ้นต์ปีเตอรส์เบิรก์-พชุก้ิน 7 วนั 

รำคำรวมตัว๋ รำคำไม่รวมตัว๋ 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 72,900 35,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 69,900 35,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 66,900 32,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 8,900 8,900 

** รำคำไม่รวมตัว๋โดยสำร (ไม่รวมทัง้ตัว๋หวัท้ำยและตัว๋บินภำยในประเทศรสัเซีย)** 
**ไม่รวมทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน, ทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 2,500 บำท  

ช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนคณะออกเดินทำง ** 



 

หมำยเหตุ 
 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน และจะต้องช ำระมดัจ ำ 

หลงัจำกได้รบักำรยืนยนักำรจองทวัรท์นัที ท่ำนละ 20,000 บำท 
 กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำงบริษทั

ทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกจะต้องท ำกำรตรวจสอบห้องพกัและบริกำรเพ่ิมเติมจำกท่ีนัง่ท่ีมี 
 กรณีท่ำนท่ีต้องกำรอยู่ต่อ กรณุำตรวจสอบวนัเดินทำงอีกครัง้ของสำยกำรบิน ไม่สำมำรถเปล่ียนสนำมบินท่ี

บินออกได้ และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนั นับจำกวนักลบัออกจำกปลำยทำง (รสัเซีย) มีค่ำธรรมเนียมในกำรเล่ือน
ตัว๋กลบั ท่ำนละ 4,500 บำท หำกเปล่ียนแล้วไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงอีกได้  
 
อตัรำน้ีรวมบริกำร 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ- มอสโคว-์กรุงเทพฯ และตัว๋เครื่องบนิ

ภายในประเทศรสัเซยี เสน้ทาง มอสโคว-์เมอรม์งัส-์มอสโคว ์ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหนึ่งหอ้ง), ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ, ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่ทีอ่ายุเกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรพบ์รษิทัประกนั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่3 ต.ค.

2561 และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ   
 
อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าทปิพนักงานขบัรถ, ทปิไกดท์อ้งถิน่ของรสัเซยี และ ค่าทปิทปิหวัหน้าทวัรท์ี่เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,500 

บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนคณะออกเดนิทาง) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าวซี่าส าหรบัชาวต่างชาต ิ
 ส าหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์

 
 
 
 
 
 

การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมำยเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ  โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิ

จากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่างๆ ในยุโรป/รสัเซยี มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรื่องการสบูบหุรีแ่ละมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 



o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป/รสัเซยี รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในรสัเซยีบำงแห่งอำจจะไม่มเีครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในรสัเซยีทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรดั และไมม่ี

อ่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
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