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NT206
ทวัรร์ัสเซยี มอสโคว ์ตามลา่แสงเหนอื 7 วัน 5 คนื (SU) [ปีใหม]่
ทัวรรั์สเซยี , 7 วัน 5 คนื ,

IZMAILOVO VEGA  , PARK INN BY RADISSON MURMANSK

กรงุมอสโคว ์- ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ - พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์สัสมัชญั - จตัุรสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ
หา้งสรรพสนิคา้กุม - ชมโชวล์ะครสตัว ์- ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื AUROLAR HUNTING - เมอืงเมอรม์รงัส ์
ฟารม์สนุขัไซบเีรยีนฮสัก ี- หมูบ่า้นชาวซาม ิ- กวางเรนเดยีรล์ากเลอืน - เมอืงเมอมงัค ์- ตลาดอสิไมโลโว ่
พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี - หอสง่สญัญาณโทรทศัน ์- อนุสรณ์สถานอลัโยชา - อนุสรณ์สถานเรอืดําน้าํ 

เมอืงเมอรม์รงัส ์- บนิภายในสูเ่มอืงมอสโคว ์- สถานนรีถไฟใตด้นิ - ถนนอารบตั - เรอืตดัน้าํแข็งพลงังานนวิเคลยีรเ์ลนนิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิเชเรเมเตยีโว - กรุงมอสโคว ์- ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิ

07.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิาสวุรรณภมู ิเคาทเ์ตอรส์ายการบนิแอรโ์รวฟรอท อาคารผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู7 เคานเ์ตอร ์P สายการบนิ
AEROFLOT AIRLINES (SU)

10.15 น.
ออกเดนิทาง (บนิตรง) สู ่ประเทศรสัเซยี เมอืงมอสโคว โดยเทยีวบนิท ีSU271



บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง 2 รอบ **ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ชวัโมง** 

16.15 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร **
เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ชวัโมง ** พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจากเจา้หนา้ที

เดนิทางสู ่กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรสัเซยี ครองอันดับเมอืงทใีหญ่ทสีดุของยุโรป เป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิและการเดนิทางของประเทศ
จัดวา่เป็นเมอืงทน่ีาเทยีวมากเมอืงหนงึ ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทังเกา่และใหม่ มโีบสถท์สีวยงามมากกวา่ 200 แหง่

จากนันเดนิทางสู ่เขาสแปรโ์รวฮ์ลิ Sparrow Hills หรือ เนนิเขานกกระจอก จดุชมทัศนียภาพแสงสขีองกรุงมอสโควใ์นยามค่าํสดุ โรแมนตกิ
ทสีามารถชมดา้นลา่งไดเ้กอืบทังหมด จงึทําใหเ้ลนนิ ผูนํ้าพรรคคอมมวินสิตใ์นอดตีเลอืกเนนิเขาแหง่นีเป็นทตัีงบา้นพักของตน
ปัจจบัุนพนืทดัีงกลา่วเป็นทตัีงของมหาวทิยาลัยมอสโคว ซงึเป็นมหาวทิยาลัยทเีกา่แกท่สีดุและใหญ่ทสีดุในรัสเซยี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
IZAMAILOVO DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี2
พระราชวงัเครมลนิ - โบสถอ์สัสมัชญั - จตัรุสัแดง - มหาวหิารเซนตบ์าซลิ - หา้งสรรพสนิคา้กุม - ชมโชวล์ะครสตัว ์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก 

นําทา่นเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิ สญัลักษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีต
อันเป็นจดุกําเนดิของประวัตศิาสตรรั์สเซยีทมีมีายาวนานในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทนีีเปรียบเสมอืนหัวใจของกรุงมอสโคว์
อกีทังยังเป็นทปีระทับของพระเจา้ซารท์กุพระองคจ์นกระทัง พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรงเสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปี์เตอรส์เบริก์
ชาวรัสเซยีเชอืวา่ทนีีเป็นทสีถติของพระเจา้ปัจจบัุนเป็นพพิธิภัณฑท์สํีาหรับการจัดประชมุของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศ 

นําทา่น ชมพพิธิภณัฑอ์ารเ์มอรร์แีชมเบอร ์ตังอยู่อยู่ในเขตพระราชวังเครมลนิ สงิทไีม่ควรพลาดชม ไดแ้ก่
มงกฎุทองคําของราชวงศโ์มโนมาคจักรพรรดคิอนสแตนตนิ โมโนมาคไดพ้ระราชทานมงกฎุนีใหก้ับเจา้ชายวลาดมิรี ์โมโนมาค (Vladimir
Monomakh) เมอืราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก ทําจากทองคําประดับดว้ยขนเสอืเซเบลิ (Sable) และอัญมณีล ้าํคา่ตา่ง  ๆมากมาย
และไดใ้ชใ้นพระราชพธิบีรมราชาภเิษกจนถงึปี พ.ศ. 2225 

นําทา่นชม โบสถอ์สัสมัชญั วหิารหลวงเกา่แกท่ถีอืวา่สําคัญทสีดุในเครมลนิ ซงึสรา้งโดยสถาปนกิชาวอติาเลยีน
โดยสรา้งทับลงบนโบสถไ์มเ้กา่ทมีมีากอ่น แลว้ใชเ้พอืในการประกอบพธิรีาชาภเิษก และการประกอบพธิกีรรมทางศาสนา 

ชม ระฆงัพระเจา้ซาร ์The Tsar Bell  และ ปืนใหญพ่ระเจา้ซาร ์เป็นตัวอย่างผลงานศลิปะชนิโตอันเลอืงชอืของรัสเซยี
ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็นตัวดงึดดูใหผู้ค้นมาเยียมชม

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ชม จตัรุสัแดง (Red Square) สถานทสํีาคัญใจกลางเมอืงมอสโคว ์สรา้งในสมัยครสิศตวรรษท ี17 ทเีป็นศนูยร์วมเหตกุารณ์สําคัญตา่ง  ๆเชน่
งานเทศกาลเฉลมิฉลอง หรือการประทว้ง ตังแตอ่ดตีจนถงึปัจจบัุนและยังถอืไดว้า่เป็นจัตรัุสทมีคีวามสวยงามมากทสีดุในโลก บรเิวณโดยรอบ
ยังประกอบไปดว้ยสถานทสํีาคัญของประเทศ อกีหลายแหง่ทสีามารถ ไดช้ม อันไดแ้ก ่มหาวหิารเซนต ์บาซลิ (Saint Basil’s Catherdral)
สถานททีซีงึถูกยอมรับวา่สวยงามทสีดุในเมอืงมอสโคว ์จนไดรั้บการขนานนามวา่ “โบสถล์กูกวาด” สรา้งขนึดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ
ประกอบดว้ยยอดโดม 9 ยอดสสีนัสวยงาม โดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจา้อวีานท ี4 จอมโหด
เพอืเป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลทเีมอืงคาซาน และดว้ยความสวยสดงดงาม วจิติรบรรจงของวหิาร
จงึทําใหเ้ป็นทพีอพระทัยของพระเจา้อวีานท ี4 เป็นอย่างมาก จงึมคํีาสงัใหป้นูบําเหน็จแกส่ถาปนกิ ดว้ยการควักลกูตาทังสองขา้งทงิเสยี
เพอืไม่ใหส้ถาปนคิผูนี้สามารถสรา้งสงิสวยงามกวา่นีไดอ้กี การกระทําของพระองคใ์นครังนัน สง่ผลใหท้กุคนขนานนามวา่ “พระเจา้อวีานจอมโหด”
(Ivan the terrible) 

จากนันนําทา่นเขา้ชมและชอปปิงท ีหา้งสรรพสนิคา้กุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมทเีกา่แกข่องเมอืงมอสโคว ์สรา้งในปี



ค.ศ.1895 ปัจจบัุนเป็นหา้งสรรพสนิคา้ชนันําจําหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสอืผา้ เครืองสําอาง น ้าํหอม แบรนดดั์งทมีชีอืเสยีงทเีป็นรุ่นลา่สดุ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารจนี

นําทา่นชมความน่ารักของบรรดาสตัวแ์สนรู ้และตนืตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสตัว ์Circus Show โดยเป็นนักแสดงมอือาชพี
พรอ้มกับเหลา่สตัวท์ไีดรั้บการฝึกฝนมาอย่างด ีหลังจากจบการแสดง ทา่นสามารถถ่ายภาพกับสตัวแ์สนรูเ้พอืเป็นทรีะลกึไดอ้กีดว้ย 
**กรณีละครสตัวง์ดการแสดง ซงึบางกรณีงดการแสดง โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
เป็นไปทางระบบการจัดการทางประเทศรัสเซยีของคณะละครสตัว ์ทังนีทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการคนืคา่บรกิารสว่นนีให*้*

ทพีกั
IZAMAILOVO DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
มอสโคว ์- สนามบนิเมอรม์รงัส ์- เมอืง Teliberka - ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื AUROLAR HUNTING - เมอืงเมอรม์รงัส ์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก หรือ บรกิารอาหารแบบกลอ่ง SET BOX

05.00 น.
เดนิทางสู ่สนามบนิเชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว

09.30 น.
ออกเดนิทางจาก เมอืงมอสโคว ์สู ่เมอืงเมอรม์รงัส ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทยีวบนิท ีSU1320
น ้าํหนักกระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งคํานวณน ้าํหนักกระเป๋าสําหรับการเดนิทาง
หากเกนิทางสายการบนิจะมกีารเรียกเก็บคา่น ้าํหนักเพมิเตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษัิทอาจมกีารเปลยีนแปลงใหเ้หมาะสมกับชว่งวันเวลา
และสภาพอากาศ)

12.15 น.
เดนิทางถงึ เมอืงเมอรม์รงัส ์ตังอยู่บรเิวณอ่าวโคลา่ Kola Bay โดยมแีหลมโคลา่ ยืนไปในทางดา้นทศิเหนือตดิกับประเทศนอรเ์วย์
ทางดา้นตะวันตกตดิกับประเทศฟินแลนด์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารญปีุ่ น อาหารสไตลญ์ปีุ่ น รา้น kay japanese food in Murmansk

บา่ย
นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเทอรเิบอรก์า้ (Teliberka) หมู่บา้นเทอรเิบอรก์า้ตังอยู่บนชายฝังทะเลแบเร็นตส ์มหาสมุทรอารก์ตกิ ในแขวงโคลสกี
(Kolsky) คาบสมุทรโคลา แควน้เมอรม์านสค ์โดยอยู่หา่งจากตัวเมอืงเมอรม์านสค ์ขนึไปทางเหนือประมาณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง 2
ชวัโมงครงึ 

ทนุดรา (Tundra) หรือ ทุง่หมิะแถบขวัโลก เทอรเิบอรก์า้อยู่บนอ่าวโคลา (Kola) สดุปลายแผน่ดนิรัสเซยีทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ
ทางออกสูม่หาสมุทรอารก์ตกิ Teriberka เมอืงนีเป็นจดุเดน่ในภาพยนตรเ์รือง Leviathan Visit North Waterfall and Dragon egg
สงิอัศจรรยท์ธีรรมชาตรัิงสรรคข์นึมา หนิกอ้นกลมเกลยีงเกลาหลายขนาด ถูกกัดเซาะดว้ยลมและน ้าํทะเล
วางเรียงรายกันสดุลกูหลูกูตาทธีรรมชาตรัิงสรรคเ์อาไวใ้หด้ยูงิใหญ่และอลังการมาก เป็นจดุทถี่ายรูปดเูพลนิมาก North Waterfall
สถานทนีีเป็นทะเลสาบมลํีาธารเล็ก  ๆไหลลัดเลาะรวมกันมากอ่นจะเป็นน ้าํตกบนหนา้ผาสงูไหลลงสูท่ะเลอารก์ตกิใกลขั้วโลกเหนือทสีดุการเดนิทาง
ถา้พนืถนน หมิะยังไม่แน่น เราใชร้ถ 4WD minivan เดนิทางถงึจดุถ่ายรูป ณ ชายหาด Dragon egg beach แตถ่า้ในเดอืนทหีมิะตกหนัก
รถเดนิทางไม่ถงึ เราตอ้งใชก้ารเดนิทางดว้ย snowmobile เดนิทางถงึจดุถ่ายรูป ณ ชายหาด Dragon egg beach On Tiriberka transfer by
4WD minivan (No Snow) or snowmobile (Snow) จดุถ่ายรูป ชนืชมความงามของฤดหูนาว Tiriberka มหาสมุทรอารก์ตกิ ทุง่หมิะแถบขัวโลก
Tundra 

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารอาหารพนืเมอืง

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเมอรม์งัค์

21.00 น.
นําทา่นเดนิทางออก ตามลา่หาแสงเหนอื หรือ ปรากฏการณ์ออโรรา่ (Northern Light) ซงึเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ทมีแีสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะขนึในบรเิวณแถบขัวโลก



ปรากฏการณ์ออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสกิสท์น่ีาทงึทสีดุทเีกดิขนึในอวกาศทใีกลพ้นืโลก มันอาจปรากฏจากสงิจางๆเป็นวงนงิ
แลว้ระเบดิออกมาเป็นสตีา่ง  ๆพุง่กระจายภายในเวลาไม่กวีนิาท ีบางครังจะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกับพนื
หรือในเวลาอนือาจเห็นมันพุง่สงูขนึสูท่อ้งฟ้า
*** ทังนีปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดลว่งหนา้ได ้
การจะไดพ้บเห็นแสงเหนือจงึไม่สามารถยืนยันไดว้า่จะเห็นหรือไม่ ขนึอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของทอ้งฟ้าในเวลานัน
ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับเงอืนไขหากเกดิกรณีทไีม่ไดพ้บเห็นแสงเหนือนีดว้ย***

วนัท ี4
ฟารม์สนุขัไซบเีรยีนฮสัก ี- หมูบ่า้นชาวซาม ิ- กวางเรนเดยีรล์ากเลอืน - เมอืงเมอมงัค ์- เรอืตดัน้าํแข็งพลงังานนวิเคลยีรเ์ลนนิ -
ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื 

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

จากนันนําทา่นชมความน่ารักของเหลา่บรรดาสนัุขแสนรูท้ ีฟารม์สนุขัไซบเีรยีนฮสัก ีพันธุส์นัุขทฉีลาดเฉลยีวและแข็งแรงมาก
โดยมคีวามสามารถทจีะสามารถลากเลอืนบนน ้าํแข็งหรือหมิะไดด้ว้ย ทังนีทา่นยังไดม้ปีระสบการณ์ทแีสนสนุกในการนัง
รถเทยีมสนัุขลากเลอืนไดอ้กีดว้ย

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวซาม ิSami village (ใเวลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง) ชมประเพณี วัฒนธรรม
ของชาวพนืเมอืงทอียุ่อาศัยในแถวอารก์ตกิทเีรียกกันวา่ แลปส ์(Lapps) หรือ แลปแลนเดอร ์(Laplanders)
ซงึปัจจบัุนอาศัยอยู่ในพนืทหีา่งไกลทางตอนเหนือของนอรเ์วย ์สวเีดน ฟินแลนด ์และคาบสมุทรโคลา่ของรัสเซยี
ทังยังไดรั้บการคุม้ครองภายใตส้นธสิญัญาระหวา่งประเทศของชนเผา่พนืเมอืงอกีดว้ย บา้นของชาวซามมิลัีกษณะเป็นเต็นทร์ูปกรวย
ดา้นในปกคลมุดว้ยหนังและขนกวางเรนเดยีร ์เพอืใหค้วามอบอุ่นและเป็นฉนวนกันไฟไหม ้ตรงกลางเต็นทจ์ะมเีตาผงิไฟขนาดใหญ่ ทังนีทา่นไดช้ม
สตัวพ์นืเมอืง อย่างสตัวพ์นืเมอืง อาทเิชน่ กวางเรนเดยีร ์และสนัุขไซบเีรียนฮัสก ีพรอ้มกับสนุกสนาน กับการเลน่เกมสท์อ้งถนิของซามิ
และสมัผัสประสบการณ์น่าตนืเตน้กับการ นังรถเทยีมกวางเรนเดยีร ์(ขนึอยู่กับสภาพอากาศเออือํานวย)

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเมอรม์งัค์

นําทา่นชม เรอืตดัน้าํแข็งพลงังานนวิเคลยีรเ์ลนนิ (Ice breaker Lenin) เรือสําหรับการสํารวจอารก์ตคิ หรือ สงครามสอดแนม
ซงึเป็นเรือทําลายน ้าํแข็งรุ่นแรกของโลก ทใีชพ้ลังงานนวิเคลยีร ์เปิดตัวเมอืปี ค.ศ.1957 จอดเทยีบทา่ในเมอืงมูรมั์นสคแ์หง่นี
หลังปลดระจําการมากกวา่8 ปี ปัจจบัุนไดเ้ปิดใหส้ามารถเขา้ชมภายในตัวเรือ ทมีกีารตกแตง่อย่างสวยงาม ซงึประกอบไปดว้ยหอ้งประชมุ
หอ้งควบคมุ หอ้งบังคับการทอียู่บนสดุของเรือ หอ้งแผนท ีและสะพานกัปตัน เป็นตน้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูขาปูยกัษ ์Khamchatka ขาปูยกัษเ์สรฟิพรอ้มซฟีู้ ด ไขห่อยเมน่ หอยเชลส ์หอยนางรม ณ
Panoramic Restaurant "At Egoricha พรอ้มชมบรรยากาศววิเมอืงเมอรม์งัค์

ทพีกั
PARKINN BY RADISON MURMANSK ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่

21.00 น.
นําทา่นเดนิทางออก ตามลา่หาแสงเหนอื หรือ ปรากฏการณ์ออโรรา่ (Northern Light) ซงึเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ทมีแีสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะขนึในบรเิวณแถบขัวโลก
ปรากฏการณ์ออโรราเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสกิสท์น่ีาทงึทสีดุทเีกดิขนึในอวกาศทใีกลพ้นืโลก มันอาจปรากฏจากสงิจางๆเป็นวงนงิ
แลว้ระเบดิออกมาเป็นสตีา่ง  ๆพุง่กระจายภายในเวลาไม่กวีนิาท ีบางครังจะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกับพนื
หรือในเวลาอนือาจเห็นมันพุง่สงูขนึสูท่อ้งฟ้า 
*** ทังนีปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิไม่สามารถกําหนดลว่งหนา้ได ้
การจะไดพ้บเห็นแสงเหนือจงึไม่สามารถยืนยันไดว้า่จะเห็นหรือไม่ ขนึอยู่กับสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของทอ้งฟ้าในเวลานัน
ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับเงอืนไขหากเกดิกรณีทไีม่ไดพ้บเห็นแสงเหนือนีดว้ย ***

วนัท ี5
อนุสรณ์สถานอลัโยชา - อนุสรณ์สถานเรอืดําน้าํ - เมอืงเมอรม์รงัส ์- บนิภายในสูเ่มอืงมอสโคว ์- สถานนรีถไฟใตด้นิ - ถนนอารบตั

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก



นําทา่นชม อนุสรณ์สถานอลัโยชา (Alyosha Monumen)
อนุสรณ์สถานของทหารรัสเซยีกับทหารโซเวยีตและเหลา่ลกูเรือนักบนิเมอืสมัยสงครามโลกท ี2
โดยสรา้งขนึเพอือุทศิและรําลกึเหลา่ทหารกองทัพของโซเวยีตทสีามารถตรงึกองกําลัง เพอืหยุดยัง การรุกรานของกองทัพเยอรมัน
อนุสรณ์สถานแหง่นีไดรั้บการออกแบบจากสถาปนกิชาวรัสเซยีนามวา่ Pokrovsky เป็นรูปปันทหารถอืปืน ทมีขีนาดใหญ่ สงูกวา่ 35.5 เมตร
น ้าํหนักกวา่ 5,000 ตัน ประกอบดว้ยคําจารกึตา่ง  ๆเกยีกับการสูร้บ และไดม้วีธิเีปิดอย่างเป็นทางการเมอืวันท ี19 ต.ค. 1974 

นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเรอืดําน้าํ (Kursk submarine memorial)
ทบัีนทกีรายชอืและเหตกุารณ์ทสํีาคัญทเีกดิขนึในขณะทเีกดิเหตเุรือดําน ้าํลม่

สดุพเิศษ กอ่นเขา้สนามบนินําทา่นเดนิทางสูร่า้น MCDONALD’S ทบัีนทกึไวว้า่อยู่เหนือทสีดุของโลก ใหท้า่นไดล้มิลองรับประทานเบอรเ์กอรไ์ก่
หรือเนือ 1 set พรอ้มน ้าํดมื

นําทา่นเตรียมตัวเดนิทางสู ่สนามบนิ เพอืนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงมอสโคว์

13.10 น.
ออกเดนิทางจาก เมอืงเมอรม์รงัส ์สู ่มอสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทยีวบนิท ีSU1321
น ้าํหนักกระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยทา่นตอ้งคํานวณน ้าํหนักกระเป๋าสําหรับการเดนิทาง
หากเกนิทางสายการบนิจะมกีารเรียกเก็บคา่น ้าํหนักเพมิเตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษัิทอาจมกีารเปลยีนแปลงใหเ้หมาะสมกับชว่งวันเวลา
และสภาพอากาศ)

15.30 น.
เดนิทางสู ่สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว ์(MoscowMetro) ตนืตากับการผสมผสานระหวา่งเทคโนโลยีกับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ
เชน่ การประดับดว้ยกระจกส ีหนิอ่อน เป็นตน้

นําทา่นเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิถนนอารบตั (Arbat Street) ทตัีงอยู่ในใจกลางของแหลง่ประวัตศิาสตร์
และถอืวา่เป็นหนงึในย่านโบราณทสีดุของมอสโคว ์ทมีชีอืปรากฏในประวัตศิาสตรม์าตังแตศ่ตวรรษท1ี5 โดยตลอดความยาว 1.8 กโิลเมตร
ทเีต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของทรีะลกึ รา้นคาเฟ่ และยังเป็นแหลง่ชมุนุมของศลิปินอนิด ีทมีาโชวฝี์มอืกันจัดแบบไม่มใีครยอมใคร

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตลย์ุโรปแบบฟิวชนั

ทพีกั
IZAMAILOVO DELTA HOTEL ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี6
ตลาดอสิไมโลโว ่- พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี - หอสง่สญัญาณโทรทศัน ์Ostankino Tower - มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์-
สนามบนิเชเรเมเตยีโว 

เชา้
นําทา่นเขา้สู ่ตลาดอสิไมโลโว ่(Izmailovo Market) ตลาดสนิคา้หัตถกรรมและของเกา่อันลอืชอื
ของประเทศรัสเซยีหรือจตจัุกรแหง่ประเทศเทศรัสเซยีตลาดนีเป็นศนูยก์ลางทางการคา้ของทรีะลกึ และของเกา่
ของสะสมขนาดใหญ่แหง่กรุงมอสโคว เรียกไดว้า่ ราคาถูกทสีดุ และยังมใีหเ้ลอืกหลากหลายคณุภาพและราคา
พรอ้มใหอ้สิระแกท่า่นไดเ้ดนิเทยีวชมและเลอืกซอืของทรีะลกึ

ชม พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี Museum Of Cosmonautics นันนับวา่เป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีคีวามน่าสนใจอกีเเหง่
เพราะมันจะเเสดงใหค้ณุเห็นถงึความยงิใหญ่ของรัสเซยีในชว่งปี ค.ศ.1960 ทเีป็นยุคทมีนุษยชาตกํิาลังสนใจในเรืองของทอ้งฟ้า
เเละเกดิสงครามเย็นททํีาใหพ้วกเขาเเละอเมรกิันตอ้งขับเคยีวกันอย่างหนักเพอืพชิติอวกาศใหไ้ด ้
เเละรัสเซยีก็นับวา่มคีวามโดดเดน่เเละสําเร็จในหลาย  ๆเรืองเลยก็วา่ได ้
ซงึเรืองราวทังหมดนันถูกจัดเเสดงไวท้พีพิธิภัณฑเ์เหง่นีทใีครมาเทยีวชมเเลว้จะตอ้งประทับใจอย่างเเน่นอน

นําทา่นสู ่หอสง่สญัญาณโทรทศัน ์Ostankino ใหค้ณุไดเ้ห็นววิเหนือเมอืงหลวงของรัสเซยีจากความสงู
ในขณะเดยีวกันก็ทําหนา้ทอีอกอากาศจากสถานีโทรทัศนจํ์านวนมากไปยังบา้นเรือนชาวรัสเซยี
เดนิทางไปทจีดุชมววิของหอสง่สญัญาณนีเพอืรับชมความบันเทงิสดในรูปแบบของทวิทัศนส์ดุอลังการ หอสง่สญัญาณนีโดดเดน่อยู่บนเสน้ขอบฟ้า
ของมอสโกมาตังแตปี่ 1967 และเป็นหนงึในอาคารทยีืนอยู่ดว้ยตัวเองทสีงูทสีดุในโลก หอนีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนกิ Nicolai
Nikitineแตผู่นํ้าโซเวยีต Nikita Khruschevไดทํ้าการปรับเปลยีนไปอย่างมากในระยะการวางแผน



เหตกุารณ์นีทําใหส้ถาปนกิผูนี้วางหมวกไวใ้ตห้นิทฐีานหอเพอืเป็นสญัลักษณ์แสดงความเคารพตอ่ผูนํ้า
ยืนทฐีานเพอืชนืชมขนาดอันน่าประทับใจของโครงการทมีตีน้ทนุสงูถงึ 65 ลา้นดอลลาร์

เทยีง
นําทา่นไปยงัรา้น 7th HEAVEN RESTAURANT รบัประทานมอือาหารทสีงูทสีดุในยุโรป
ทา่นจะไดส้มัผสักบับรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว ์ระดบัความสงู 328 M. ณ Ostankino Tower

บา่ย
ชม มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์หรือทเีรียกกันวา่ มหาวหิารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)
เป็นวหิารทใีหญ่ทสีดุในรัสเซยีและสงูทสีดุในโลก ตังอยู่ตังอยู่รมิฝังแม่น ้าํ Moskva เมอืงมอสโก ประเทศรัสเซยี
สรา้งขนึในสมัยของพระเจา้ซารอ์เล็กซานเดอร ์ท ี1
เพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ชยัชนะและแสดงกตัญ ตุาแดพ่ระเป็นเจา้ททีรงชว่ยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน
โดยมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีรใ์ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 45 ปี ในสมัยของสตาลนิ เคยสงัใหท้บุทําลายมหาวหิารแหง่นี
จนกระทังในสมัยประธานาธบิดบีอรสิ เยลซนิ จงึไดม้กีารบรูณะขนึมาอกีครังหนงึดว้ยเงนิบรจิาคและพลังความศรัทธา ของผูค้น
ดังนันทนีีจงึเป็นทรัีกและศนูยร์วมจติใจของประชาชน
มหาวหิารโดมทองแหง่นีจงึกลายเป็นสถานทศัีกดสิทิธใินการประกอบพธิกีรรมทสํีาคัญระดับชาตทิางครสิตศาสนาของประเทศรัสเซยี

15.00 น.
ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สู ่สนามบนิโดโมเดโดโว ่มอสโคว์

19.25 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิแอโรฟอท (SU) เทยีวบนิท ีSU 270

วนัท ี7
สนามบนิสวุรรณภมูิ

08.20 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรร์สัเซยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี18 กันยายน 2562 เวลา 12:23 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรร์สัเซยี

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด Economy Class ไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ กรงุเทพฯ - มอสโคว ์- กรงุเทพฯ สายการบนิไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชันประหยัด

• ตวัเครอืงบนิภายในประเทศขากลบัพรอ้มกรุป๊ป เซนตปี์เตอรเ์บริก์-มอสโคว ์สายการบนิไทย AREOFLOT AIRLINES (SU) ชันประหยัด

• ตวัรถไฟความเร็วสงู SAPSAN FAST TRAIN ขาไป มอสโคว - เซนตปี์เตอรเ์บริก์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบกระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่ทพีกัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามรายการระบุ, น ้าํดมืบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั - สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวคนไทย

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 20 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,พนกังานขบัรถ,หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมทงัทรปิ 60 USD /ทา่น

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธคิณะเดนิทาง 20 ท่านขนึไป กรณไีมถ่งึ 20 ท่าน ทางบรษัิทจะขอเลอืนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง
หรอืเปลยีนแปลงราคาคา่ทัวรเ์พมิ เพอืทําการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15
วันมฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทํากอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิทังหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

** กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายในเช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)



กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณ*ี*

ขอ้มลูเกยีวกับโรงแรมทพัีก

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน บรษัิทฯขอแนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1
Twin+1 Sgl) เนอืงจากบางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บัเตยีงพบัเสรมิ

• การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดยีวSingleหอ้งคู ่Twin/Doubleอาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจมขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ
และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

• กรณมีกีารจัดงานประชุมนานาชาต ิTrade Fairเป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ



ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

• ในประเทศตา่งๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้ ,โรงแรม และสถานทตีา่งๆ จะมขีอ้กาํหนดทชีัดเจนในเรอืงการสบูบุหรี
และมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี

• หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่เป็นช่วงวันหยดุของชาวยโุรป/รสัเซยี รา้นคา้จะปิดเป็นสว่นใหญ ่ในกรณที่านตอ้งการจองทัวรใ์นช่วงพเีรยีดดงักลา่ว
กรณุาพจิารณาหรอืตดัสนิใจกอ่นทําการจองทัวร์

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํ เพอืประโยชนข์องทา่นเอง
**
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